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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám říjnové číslo dokumentačního bulletinu 
Finanční a ekonomické INFORMACE. Nabízí obvyklý souhrn 
nejnovějších odborných článků, knih a jiných informačních zdrojů 
vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu. 

V rubrice Podrobně k tématům najdete přehledový článek 
„Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem – její 
význam a dopady“, který v kontextu sílících protekcionistických 
tendencí a debat o obchodních válkách připomíná dohodu 
o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a Japonskem, 
známou pod zkratkou EUJEPA (EU-Japan Economic Partnership 
Agreement), jejímž podpisem v únoru tohoto roku došlo k vzniku 
největší zóny volného obchodu na světě. Text nejprve shrnuje 
historické pozadí vzniku dohody, dále si všímá předpokládaných 
dopadů na ekonomiku EU a možných přínosů pro český 
export. Zvláštní pozornost je v souvislosti s touto dohodou 
věnována potencionálnímu negativnímu dopadu brexitu na 
ekonomiku Velké Británie. Zmíněna je též první implementace 
Pařížské dohody o klimatu do mezinárodní smlouvy a paralelně 
vyjednávaná dohoda o strategickém partnerství v řešení otázek 
mezinárodního terorismu, kyberbezpečnosti a jaderného zbrojení. 

Věříme, že Vás pravidelný přehled nových informačních 
pramenů zaujme. Rádi Vám zajistíme plné texty článků 
i požadované knihy. 

 

 

 

Mgr. J. Benda 
vedoucí redakční rady 

 

 

 

 

 

Texty publikované v tomto bulletinu nevyjadřují názor redakce 
ani nejsou oficiálním stanoviskem Ministerstva financí.  
Uvedené informace odrážejí aktuální trendy a komentáře  
v odborné literatuře. 
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AKTUALITY 

V říjnu tohoto roku byla publikována zpráva OECD 
Taxing Energy Use 2019: using taxes for climate action: 

https://www.oecd.org/tax/taxing-energy-use-
efde7a25-en.htm 
 
Publikováno na webu MF 
 
Predikce příjmů veřejného zdravotního pojištění - 
2. aktualizované vydání: 

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/odborne-
studie-a-vyzkumy/2019/predikce-prijmu-verejneho-
zdravotniho-po-36248 
 
Metodika predikce tvorby hrubého fixního 
kapitálu v ČR: 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2019/
metodika-predikce-tvorby-hrubeho-fixniho-36268 
 
Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 
30. 9. 2019 – 30. 10. 2019 se tentokrát věnuje tématu: 

Libra - digitální měna Facebooku 
 
Byl zpracován z tištěných médií, televize, rozhlasu 
a internetových serverů a naleznete jej včetně 
archivu starších monitoringů v sekci Monitoring 
médií na adrese: 

http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
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Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem – její význam a dopady 

Lucie Horáčková 

Oddělení 5904, Informační podpora a knihovna 

 

Dne 1. 2. 2019 vstoupila v platnost dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií  a 

Japonskem, známá pod zkratkou EUJEPA (EU-Japan Economic Partnership Agreement). Došlo tak ke 

vzniku největší zóny volného obchodu na světě, která poskytne výhody nejen spotřebitelům, ale též 

evropským a japonským podnikům. Avšak vedle potenciálních ekonomických benefitů je třeba zmínit 

i symbolický rozměr dohody. V kontextu sílících protekcionistických tendencí současné Trumpovy 

administrativy a probíhajících obchodních válek, je totiž obzvlášť významná. Smluvní partneři jejím 

prostřednictvím dávají signál, že se proti tomuto trendu vymezují a nadále hodlají prosazovat výhody 

liberálního tržního prostředí. V tomto duchu se ostatně vyjádřila i komisařka pro obchod Cecilia 

Malmströmová: „Tato dohoda má všechno: odstraňuje cla, přispívá k nastavení globálních pravidel a 

zároveň světu ukazuje, že na obou stranách jsme i nadále přesvědčeni o výhodách volného obchodu.“
1
  

Historicky vzato však vzájemné vztahy předchůdce dnešní EU – Evropského společenství – s Japonskem 

příliš intenzivní nebyly. Obchodní výměna se týkala pouze několika vybraných komodit a pozitivní 

bilance byla spíše na straně Země vycházejícího slunce, která byla státy západní Evropy často 

obviňována z nadměrného protekcionismu. Ve druhé polovině 80. let se kontakty zintenzivnily a 

společná vůle ke spolupráci dala vzniknout několika iniciativám. V  roce 1993 začal fungovat 

tzv. Mechanismus pro hodnocení obchodu (Trade Assessment Mechanism, TAM), který měl monitorovat 

obchodní toky a identifikovat hlavní překážky vzájemného obchodu. Spolupráce byla dále prohloubena 

i pořádáním ročních summitů za účasti japonského premiéra a předsedů Evropské komise a Evropské 

rady, s cílem bilaterální vztahy dále rozvíjet. Následovalo uzavření několika dohod, mezi nimiž 

významný pokrok znamenala např. Dohoda o vzájemném uznávání z roku 2001, která značně usnadnila 

harmonizaci technických náležitostí u jednotlivých obchodovaných komodit, což se týkalo především 

chemikálií nebo léků.
2
  

Vyvrcholením spolupráce byl summit v Bruselu uspořádaný v roce 2011, kde se obě strany zavázaly 

k vytvoření zóny volného obchodu. Dle společného tiskového prohlášení se budoucí kroky měly týkat 

především cel, netarifních bariér, služeb, investic ale také veřejných zakázek. Nad rámec obchodní 

dohody byla navíc naplánována zvláštní smlouva definující další oblasti rozšířené spolupráce na základě 

sdílených hodnotových zásad a principů.
3
 Konkrétní jednání začala v roce 2013, ale jelikož pro žádnou 

ze stran v tu dobu nepředstavovala hlavní prioritu, nedošlo k výrazným posunům. Zatímco Japonsko se 

soustředilo hlavně na dohodu o Transpacifickém partnerství (TTP), Evropskou unii zaměstnávalo 

vyjednávání obchodní dohody s Kanadou (CETA). Mezinárodní vývoj však proces jednání znovu nastartoval. 

Krymská krize, obchodní válka s Čínou, brexit, vypovězení dohody o TTP prezidentem Donaldem 

Trumpem a jeho zahraničně politická strategie America First – to vše byly faktory, které k oživení spolupráce 

přispěly. Souběžně s jednáním o dohodě EU-Japonsko probíhala rovněž jednání o Transatlantickém 

obchodním a investičním partnerství s USA (TTIP). Michael Frenkel a Benedikt Walter upozorňují na 

skutečnost, že když se  naplno projevily ochranářské tendence nové americké administrativy a ukázalo 

se, že pravděpodobně k uzavření dohody v dohledné době nedojde, začala se Evropská unie poohlížet po 

jiných partnerech. Japonsko zároveň pocítilo oslabení podpory ze strany svého tradičního partnera – 

USA – a kombinace zmíněných okolností přiměla obě strany vrátit se k jednacímu stolu. 

                                                      
1
 Obchodní dohoda mezi EU a Japonskem vstupuje v platnost. In: ec.europa.eu [online]. February 1, 2019 

[cit. 2019-9-22]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/czech-republic/news/190201_obchodni_dohoda_EU_ 

Japonsko_platnost_cs.   
2
 HNÁT, Pavel a STUCHLÍKOVÁ, Zuzana. Evropská unie a Japonsko: politická ekonomie dohody o volném 

obchodu. In: Současná Evropa. March, 2013 [cit. 2019-10-11]. Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/ 

download.php?jnl=se&pdf=90.pdf.  
3
 Tiskové prohlášení. 20th EU-Japan Summit. In: consilium.europa.eu [online]. May, 28, 2011. [cit. 2019-10-11]. 

Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/122305.pdf.  

https://ec.europa.eu/czech-republic/news/190201_obchodni_dohoda_EU_Japonsko_platnost_cs
https://ec.europa.eu/czech-republic/news/190201_obchodni_dohoda_EU_Japonsko_platnost_cs
https://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=se&pdf=90.pdf
https://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=se&pdf=90.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/122305.pdf
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Dohoda o hospodářském partnerství je doplněna i paralelně vyjednávanou smlouvou o strategickém 

partnerství, v jejímž rámci se obě strany zavázaly k širší spolupráci zejména v otázkách mezinárodního 

terorismu, kyberbezpečnosti nebo jaderného zbrojení. Široký záběr smluv zdůrazňuje i Evropská komise 

v dokumentu publikovaném v červenci 2018, kde poukazuje na skutečnost, že se jedná o „první a jedinou 

mezinárodní obchodní smlouvu, která zahrnuje jasný závazek boje proti klimatickým změnám a podporuje 

implementaci Pařížské dohody o klimatu.“
4
 

Vyjednávání obchodní smlouvy, která byla japonským parlamentem schválena 8. 12. 2018, trvalo čtyři roky. 

Evropský parlament ji výraznou většinou přijal 12. 12. 2018 a po nutné ratifikaci ministrů členských 

zemí mohla k prvnímu únoru následujícího roku nabýt účinnosti. Jelikož je Japonsko pro Evropskou unii 

7. nejdůležitějším obchodním partnerem na světě a 2. nejvýznamnějším v Asii
5
, počítá Evropská komise 

s dalekosáhlými pozitivními dopady na vzájemnou obchodní výměnu. Ve svých odhadech z roku 2012 

předpovídala, že díky vzájemnému obchodu bez celních omezení, by se tempo růstu evropské ekonomiky 

mohlo zvýšit o 0,8 %, přičemž nárůst exportů do Japonska by mohl být více než třicetiprocentní. 

Celkové bohatství EU by, dle prognóz, narostlo o 33 mld. EUR, Japonsko by si polepšilo o 18 mld. EUR 

a to zejména vlivem odstranění netarifních překážek.
6
   

Japonsko a EU, které dohromady tvoří téměř třetinu světového HDP, mají již dnes velmi úzké ekonomické 

vztahy: exporty zboží a služeb z EU do Japonska lze každoročně vyčíslit na €80bn přičemž s exporty do 

Japonska se pojí více než 600 000 pracovních míst v rámci Evropské unie.
7
 Nová dohoda odstraňuje 99 % cel 

na japonské zboží a 97 % cel na zboží, které státy EU vyvážejí do Japonska
8
, což dle dat Evropské 

komise, exportérům ročně ušetří cca €1bn.
9
 Vzhledem k dopadu těchto opatření na evropský vývoz 

zemědělských produktů a na japonský vývoz automobilů se smlouvě EUJEPA někdy přezdívá dohoda 

„auta za sýr“. Dovoz japonských aut byl totiž dosud zatížen 10% daní, jejíž odbourání by mohlo vést 

k výraznému zvýšení jejich prodeje na trhu EU. Výhodná bude dohoda také pro evropské exportéry sýrů 

(zejména typu gouda a chedar), kteří dosud museli čelit clům ve výši až 30 %. Kromě toho se počítá 

s navýšením vývozu chemikálií (o 7 %) a s téměř dvojnásobným nárůstem exportu textilií a mléčných 

výrobků. Předmětem dohody bylo i snížení tzv. netarifních bariér, které se projevovaly zejména 

vysokými technickými požadavky z japonské strany. Napříště by se mělo postupovat v souladu 

s mezinárodními standardy, za současného stanovení transparentních a férových pravidel, která by platila 

pro obě strany. Dovážené zboží tak bude podléhat stejným požadavkům jak v Japonsku, tak v EU a 

usnadní se tak zdlouhavý proces certifikací, který pro exportéry znamenal velkou byrokratickou zátěž. 

Z druhé strany by ale mělo být zaručeno, že budou chráněny standardy Evropské unie, např. relativně 

přísná pravidla ohledně bezpečnosti potravin.  

Ačkoliv je obchodní výměna České republiky a Japonska co do objemu spíše marginální a ČR dlouhodobě 

vykazuje pasivní obchodní bilanci, objem exportovaných produktů se pomalu začíná zvyšovat. Dle závěrů 

dopadové studie zpracované Alešem Kocourkem a Janou Šimanovou, se vývozy do Japonska na 

celkových exportech ČR sice podílejí jen z 0,5 %
10

, nicméně i přes to by z dohody měli těžit také 

                                                      
4
 European Commission. A new EU trade agreement with Japan. In: trade.ec.europa.eu [online]. July, 2018 

[cit. 2019-9-22]. Dostupné z: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155684.pdf.  
5
 KOCOUREK, Aleš a ŠIMANOVÁ, Jana. Studie dopadů uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi EU 

a Japonskem na ekonomiku ČR [online]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018 [cit. 2019-9-20]. 

Dostupné z:  https://www.mpo.cz/assets/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-

obchodu/2018/9/Dopadova-studie-EUJEPA-2018-08-26.pdf.  
6
 HNÁT, Pavel a STUCHLÍKOVÁ, Zuzana, ref. č. 2. 

7
 European Commission. A new EU trade agreement with Japan. In: trade.ec.europa.eu [online]. July, 2018 

[cit. 2019-9-20]. Dostupné z: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155684.pdf.  
8
 KIRCHNER, Emil. Dohoda EU & Japonsko: Jsme v největší zóně volného obchodu na světě.                          

In: finmag.penize.cz [online]. March 7, 2019 [cit. 2019-9-22]. Dostupné z: https://finmag.penize.cz/kaleidoskop/ 

403559-dohoda-eu-japonsko-jsme-v-nejvetsi-zone-volneho-obchodu-na-svete.  
9
 European Commission. A new EU trade agreement with Japan. In: trade.ec.europa.eu [online]. July, 2018 

[cit. 2019-10-10]. Dostupné z: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155684.pdf.  
10

 KOCOUREK, Aleš a ŠIMANOVÁ, Jana, ref. č. 5. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155684.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/2018/9/Dopadova-studie-EUJEPA-2018-08-26.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/2018/9/Dopadova-studie-EUJEPA-2018-08-26.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155684.pdf
https://finmag.penize.cz/kaleidoskop/403559-dohoda-eu-japonsko-jsme-v-nejvetsi-zone-volneho-obchodu-na-svete
https://finmag.penize.cz/kaleidoskop/403559-dohoda-eu-japonsko-jsme-v-nejvetsi-zone-volneho-obchodu-na-svete
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155684.pdf
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tuzemští exportéři, kteří by na poplatcích mohli ušetřit cca 2,4 mld. Kč ročně.
11

 Nejvýznamněji by se 

výhody měly projevit v exportech textilního průmyslu (nárůst až o 63 %), dále pak v průmyslu 

sklářském a chemickém (oba 10 %).
12

 

Dopad dohody je zajímavé vnímat i v kontextu aktuálního vyjednávání o brexitu. Jelikož dohoda EU-

Japonsko počítá se zrušením veškerých cel na dovoz japonských automobilů, ve Velké Británii panují 

obavy, že poté co dojde k jejímu vystoupení z EU,  Japonsko přestane využívat tamní výrobní základny a 

celý proces zjednoduší tím, že auta bude vyrábět doma a posléze je přímo exportuje do EU, která již 

příliv japonských výrobků nebude zatěžovat celními bariérami. S ohledem na sílící nejistoty ohledně 

budoucích obchodních vztahů mezi EU a Spojeným královstvím je totiž pravděpodobné, že japonské 

firmy se postupně začnou přesouvat do Evropy. V případě, že by Británie Unii neopustila, by mohla na 

uzavřené dohodě s Japonskem, dle odhadů, profitovat až do výše £3bn ročně.
13

  

Jelikož dle dohody nedojde k odstranění všech cel naráz, ale postupně v rámci přechodných období, 

která mohou v některých případech trvat až 20 let, v současné době není možné objektivně hodnotit její 

faktický dopad. Časové rozmezí čtyř let, v rámci něhož byla tato smlouva přijata, ale budí mezi 

mnohými optimismus, zejména v souvislosti s plánovanou post-brexitovou obchodní dohodou se 

Spojeným královstvím. Jak ukázal japonský příklad – ambiciózní komplexní obchodní dohody je, 

v případě dostatečného zájmu obou smluvních stran, možné uzavřít v rozumném časovém horizontu.  

 

 

 

 

  

                                                      
11

 Nová dohoda mezi EU a Japonskem. In: transport-logistika.cz [online]. March 7, 2019 [cit. 2019-9-20]. 

Dostupné z: https://www.transport-logistika.cz/zpravy-logistika/3030-nova-dohoda-mezi-eu-a-japonskem.html.  
12

 KOCOUREK, Aleš a ŠIMANOVÁ, Jana, ref. č. 5. 
13

 ELLIOTT, Larry a JOLLY, Jasper. Japan's EU deal 'threatens post-Brexit UK industry'. In: The Guardian 

[online]. February 4, 2019 [cit. 2019-9-20]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/business/2019/feb/04/ 

japans-eu-deal-threatens-post-brexit-uk-industry.   

  

 

https://www.transport-logistika.cz/zpravy-logistika/3030-nova-dohoda-mezi-eu-a-japonskem.html
https://www.theguardian.com/business/2019/feb/04/japans-eu-deal-threatens-post-brexit-uk-industry
https://www.theguardian.com/business/2019/feb/04/japans-eu-deal-threatens-post-brexit-uk-industry
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Daně  

Vassilis Dafnomilis   

Amendments to the thin cap rule, the CFC rule and the GAAR following ATAD implementation    

Změny v oblasti pravidla nízké kapitalizace, pravidel pro ovládané zahraniční společnosti a 

GAAR v souvislosti s implementací ATAD  

European taxation, Vol. 59, (2019) No. 8, p. 391-394  

V dubnu 2019 přijal řecký parlament zákon implementující některá pravidla evropské směrnice proti 

vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) do řeckého daňového systému. Zákon o daních z příjmů 

nově upravuje oblast omezení nadměrných výpůjčních výdajů (resp. pravidlo nízké kapitalizace) i pravidla 

pro ovládané zahraniční společnosti a jejich stálé provozovny. Daňový řád zavádí obecné pravidlo 

proti zneužití daňového režimu (GAAR) s testem hlavního účelu. Autor přináší shrnutí a komentář 

aktualizovaných pravidel a srovnává je s dříve platnými ustanoveními. V závěru upozorňuje, že pravidla 

pro exit tax a hybridní daňové nesoulady dosud realizována nejsou a počítá se s jejich implementací do 

konce r. 2019. - Poznámky.  

Daniel W. Blum and Andreas Langer   

At a crossroads: mandatory disclosure under DAC-6 and EU primary law. Part 2   

Na křižovatce: povinná výměna informací dle směrnice DAC 6 a evropské primární právo. 2. část  

European taxation, Vol. 59, (2019) No. 7, p. 313-319  

Evropská směrnice č. 2018/822/EU o povinné automatické výměně informací v oblasti daní ve vztahu 

k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat, (DAC 6) zavazuje členské státy k uzákonění 

pravidel povinné výměny informací v případě možných přeshraničních ujednání v oblasti agresivního 

daňového plánování. Příspěvek analyzuje kompatibilitu této povinnosti s primárním unijním právem. 

V této části autoři podrobně analyzují možné zasahování pravidel DAC 6 do práv zaručených Listinou 

základních práv Evropské unie. Uvádějí, že zkoumaný režim povinné výměny informací zavádí novou 

kategorii "ne dosud úplně nelegální, ale pořád ještě politicky nepřijatelný". V závěru poukazují na 

některé problémové oblasti daňové politiky ve spojitosti s tímto režimem a rozebírají nepřímou 

daňovou harmonizaci, která z požadavků DAC 6 vyplývá pro členské státy EU. - Poznámky.  

By Katarzyna Anna Bilicka  

Comparing UK tax returns of foreign multinationals to matched domestic firms    

Srovnání daňových přiznání zahraničních nadnárodních podniků a domácích firem ve Velké Británii  

The American Economic Review, Vol. 109, (2019) No. 8, p. 2921-2953  

Autorka v článku analyzuje data z daňových přiznání u daně z příjmů právnických osob ve Velké Británii 

a zkoumá, zda se liší objem vykazovaných zisků u nadnárodních firem a u domácích podniků. Poměr 

zisku k celkovým aktivům vykázaným pobočkami nadnárodních podniků je oproti domácím firmám přibližně 

poloviční - zahraniční firmy vykazují ve větší míře nulové zisky. Autorka dále ukazuje, jak tyto 

výsledky souvisejí s přesouváním zisků. - Poznámky.  

Florian Fiala adn Lisa Ramharter   

Cooperative compliance in Austria    

Spolupráce při plnění daňových povinností v Rakousku   

European taxation, Vol. 59, (2019) No. 8, p. 385-390  

Rakousko s účinností od 1.1.2019 zavedlo program spolupráce při dodržování daňových povinností 

(cooperative compliance) mezi daňovými poplatníky a daňovou správou. Tzv. doprovodná kontrola 

(begleitende Kontrolle) je novým alternativním nástrojem k dobrovolnému tradičnímu zpětnému daňovému 

auditu a podporuje transparentnost daňových poplatníků a zdržení se agresivního daňového plánování. 

Autoři shrnují právní rámec programu spolupráce při dodržování daňových povinností, podmínky pro 

participaci a věnují se také možným dalším důsledkům programu. - Poznámky. 
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Tobias Bender  

Die Einfuhrumsatzsteuer nach Federal Express : die Entstehung eines neuen Rechtsgebiets    

Dovozní DPH po případu Federal Express : vznik nové jurisdikce   

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 68, (2019) Nr. 17, S. 641-648  

Autor se zabývá celní problematikou ve spojitosti s dovozní DPH a výkladem evropské směrnice 

o společném systému DPH. Soudní dvůr Evropské unie totiž ve svém nejnovějším rozhodnutí reagoval 

na otázku, kterou se zabýval finanční soud v Hesensku, a zrušil dosavadní praxi, kdy spolu s úhradou 

cla automaticky vznikal dluh na dani z obratu při dovozu. Autor se věnuje vztahu mezi clem a vznikem 

dovozní DPH a vysvětluje jejich materiálně právní podstatu a zásadní rozdíly mezi nimi. Věnuje se i situaci 

vzniku tzv. celního dluhu při dovozu a přibližuje, jak vypadá dosavadní příslušná právní úprava. 

Dále se zaměřuje na konkrétní rozhodnutí SDEU v případu Federal Express (C-26/18), který projednával 

povinnost odvést DPH v Německu v návaznosti na vznik celního dluhu při dovozu z důvodu porušení 

celních předpisů (s ohledem na nesrovnalosti v letecké dopravě zásilek ze třetích zemí přes letiště 

ve Frankfurtu do Řecka). Závěrem autor shrnuje, jaké praktické dopady bude tento verdikt mít. - 

Poznámky.  

Sabine Kirchmayr  

Die österreichische Digitalsteuer : ein Vorbild für andere Staaten?    

Rakouská digitální daň : vzor pro ostatní státy?   

Finanz-Rundschau, Jg. 101, (2019) Nr. 17, S. 800-804  

V červenci 2019 se v rakouském parlamentu projednával návrh o tzv. rakouském digitálním daňovém 

balíčku. Země tímto reagovala na neúspěch při zavádění digitální daně na evropské úrovni a rozhodla 

se učinit vlastní kroky. Balíček se vztahuje zejména ke dvěma oblastem: zdanění internetové reklamy, 

které navazuje na návrh evropské směrnice (Digital Advertising Tax), a na změny v dani z obratu, jež 

by se měly týkat především online obchodování a online poskytování služeb (např. Airbnb). Tato opatření 

by měla vést k omezení daňových ztrát plynoucích z digitálního obchodování a k větší spravedlnosti 

ve výběru daní. Autorka se zabývá argumenty pro zavedení takovéto daně, návrh zákona podrobně 

analyzuje a kritizuje. Podle ní návrh není užitečný, jelikož digitální daň je příliš komplexní a přináší 

s sebou nadměrně velké implementační náklady. - Poznámky.  

Aneta Borůvková, Lenka Láchová   

Dočasné řešení EU pro zdanění digitálních společností    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2019, č. 2, s. 13-16  

Digitální technologie transformují tradiční obchodní modely společností do modelů zcela nových, což 

vytváří tlak na daňové systémy. Ty nejsou v mnohých aspektech vhodně nastaveny a nedokáží se samy 

těmto novým, dynamicky se rozvíjejícím obchodním schématům přizpůsobit. Digitální společnosti 

v EU čelí nižšímu efektivnímu průměrnému daňovému zatížení než společnosti obchodující na bázi 

tradičních obchodních modelů. Článek přibližuje evropskou iniciativu zdanění digitálních společností a její 

dočasné opatření ve formě návrhu směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb (DST). 

Autorky charakterizují základní aspekty daně z vybraných digitálních služeb jako prozatimní daně i výsledky 

snahy o dosažení politické dohody nad návrhem DST. Zároveň představují unilaterální opatření ČR 

v podobě možnosti zavedení daně z vybraných internetových služeb. V závěru přibližuje formy zdanění 

digitálních společností ve vybraných státech světa (Francie, Španělsko, Rakousko, Malajsie aj.). - 

Poznámky. -- Podrobněji ke zdanění digitálních společností v Rakousku viz European taxation 

č. 7/2019, s. 350-353.  

Marie Velflová  

Implementace směrnice ATAD v České republice. 1. část   

Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 27, (2019) č. 3, s. 6-13  

Evropská směrnice č. 2016/1164/EU, kterou se stanoví pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem 

mající přímý vliv na fungování vnitřního trhu (ATAD 1), a směrnice č. 2017/952/EU týkající se 

hybridních nesouladů se třetími zeměmi (ATAD 2) byly inspirovány iniciativou BEPS a jejími 

doporučeními proti agresivnímu daňovému plánování. Smyslem směrnic je zajistit, aby byly daně 

placeny v zemích, ve kterých vznikají zisky, a je generována hodnota. Implementace do českého právního 

řádu proběhla zákonem č. 80/2019 Sb. s účinností od 1.4.2019. Nová ustanovení zákona o daních z příjmů 
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se vztahují pouze na poplatníky daně z příjmů právnických osob a jejich stálé provozovny. Změny 

zahrnují omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů; zdanění při přemístně majetku bez 

změny vlastnictví, zdanění ovládané zahraniční společnosti; řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace; 

obecné "protizneužívací" pravidlo (implementováno do daňového řádu). V této části autorka podrobně 

vysvětluje problematiku omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů (§ 23e a 23f ZDP). - 

Poznámky.  

Sven-Eric Bärsch, Christoph Spengel, Leonie Fischer, Kathrin Stutzenberger   

Internationale Unternehmensbesteuerung nach dem Brexit : Implikationen für deutsche 

Unternehmen    

Mezinárodní podnikové zdanění po brexitu : dopady na německé podniky   

Der Betrieb, Vol. 72, (2019) No. 36, p. 1978-1986  

V kontextu blížící se lhůty odchodu Velké Británie z Evropské unie a hrozbě možného odchodu bez 

dohody (tzv. no-deal brexit/tvrdý brexit) vyvstávají otázky, jak se celý proces podepíše na mezinárodním 

obchodu. Autoři analyzují potenciální dopady na konkrétním případu Německa, přičemž se zaměřují 

i na obecné, dosud platné, podmínky vzájemné obchodní výměny, které porovnávají se stavem, který 

by nastal po tvrdém brexitu. Zdůrazňují fakt, že po odchodu Spojeného království z evropských struktur 

na něj bude pohlíženo jako na tzv. třetí stát - což se logicky promítne i do daňové oblasti, kde by 

mohly nastat podstatné změny. Ty jsou v článku dále rozebírány, včetně možného rizika pro německé 

zahraniční investice, které by napříště mohly podléhat většímu daňovému zatížení. Autoři dále upozorňují 

na nebezpečí mezinárodní daňové soutěže a předpovídají velký tlak na německou politiku, zejména 

s ohledem na požadavek větší konkurenceschopnosti v danění podniků. Na závěr přicházejí s doporučením, 

aby Německo provádělo aktivní daňovou regionální politiku. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M9.   

Thomas Kollruss   

Is ATAD a black hole? The impact on international tax planning    

Je směrnice ATAD černou dírou? Dopad na mezinárodní daňové plánování   

European taxation, Vol. 59, (2019) No. 8, p. 377-381  

Článek zkoumá působení evropské směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD, 

2016/1164/EU) na oblast mezinárodního daňového plánování. Tato směrnice cílí na předcházení 

běžným formám agresivního daňového plánování, nejčastěji s mezinárodním přesahem. Autor uvádí, 

že nová úprava vylučuje další používání širokého spektra možností daňového plánování, zejména s ohledem 

na hybridní entity, nástroje a struktury. Osvědčené strategie a řešení daňového plánování budou muset 

být v důsledku ATAD výrazně pozměněny a mezinárodní daňové plánování nově definováno. Autor 

identifikuje dále možné strategie daňového plánování, jedním z nich je dvojí nezdanění. - Poznámky.  

Alexander Zapf   

Jahressteuergesetz 2.0: der Regierungsentwurf ist da : eine Analyse praxisrelevanter 

Gesetzesänderungen im Ertrag- und Grunderwerbsteuerrecht    

Daňový zákon 2.0: vládní návrh je tady : analýza praktických změn v zákonech týkajících se 

daně z příjmů a daně z převodu nemovitostí   

Finanz-Rundschau, Jg. 101, (2019) Nr. 17, S. 804-819  

V červenci r. 2019 byl německou spolkovou vládou schválen návrh zákona, tzv. Jahressteuergesetz 2019, 

tedy daňový zákon z r. 2019. Ten s sebou přináší významné změny týkající se daně z převodu 

nemovitostí aj. Autor se v úvodu věnuje dosavadní praxi a pozadí plánovaných změn, dále pak přichází 

s velmi zevrubnou analýzou příslušných návrhů, včetně jejich praktických dopadů. Jednotlivé aspekty 

návrhu jsou detailně popsány i za použití praktických příkladů a možného řešení potenciálních 

problémů spojených s implementací nových pravidel. Závěrem zdůrazňuje nutnost, aby byly další 

legislativní kroky vztahující se např. ke zdanění tzv. Share Deals, prováděny v souladu s původním 

záměrem, a to zabránit možnému obcházení daní. - Poznámky. 
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Zigurds Kronbergs  

Latvia's new CFC rules    

Nová pravidla pro ovládané zahraniční společnosti v Lotyšsku   

European taxation, Vol. 59, (2019) No. 7, p. 361-362  

Stručný popis nové právní úpravy pro ovládané zahraniční společnosti v zákoně o daních z příjmů 

právnických osob v Lotyšsku. Tato transpoziční úprava byla schválena v návaznosti na evropskou směrnici 

proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) a její novelu ATAD II s účinností od ledna 2019. - 

Poznámky.  

MF: Návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb   

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 15-16, příl. Legislativa s. II  

Informace o návrhu českého zákona o dani z vybraných digitálních služeb z července 2019. Tento návrh 

reaguje na dynamický rozvoj služeb digitální ekonomiky a narovnává podmínky v českém daňovém 

prostředí. V příspěvku je představen koncept české digitální daně a je zdůrazněno, že věcně se jedná 

o tzv. DST model digitální daně navržený dříve Evropskou komisí. Roční výnos daně se odhaduje ve 

výši 2,4 až 6,6 mld. Kč.  

Václav Těžký, Michal Jantoš  

Novela zákona o místních poplatcích : obce si budou zvykat na nový místní poplatek z pobytu    

Obec & finance, Sv. 24, (2019) č. 4, s. 46-47  

Příspěvek podrobně seznamuje s připravovanou novelou zákona o místních poplatcích (sněmovní tisk č. 286), 

kterou má mimo jiné dojít ke zrušení místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a místního 

poplatku z ubytovací kapacity a k jejich transformaci do nového místního poplatku z pobytu. Nová 

právní úprava by měla vést ke zjednodušení a zefektivnění procesu výběru místních poplatků. Zároveň 

reaguje na rozvoj tzv. sdílené ekonomiky v ubytovacím sektoru. Autoři představují předmět místního 

poplatku z pobytu, dvojí charakter evidenční povinnosti plátce, možné osvobození od placení tohoto 

poplatku a jeho navrhovanou sazbu. V další části pak informují o dalších projednávaných změnách 

(poplatek ze psů, osvobození od placení místního poplatku za užívání veřejného prostranství, 

automatizované získávání údajů, aj.).   

Zdeněk Morávek  

Ostatní příjmy fyzických osob. (1. část)   

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 27, (2019) č. 11, s. 3-8  

Autor přibližuje problematiku ostatních příjmů u poplatníků-fyzických osob, tedy příjmů podle § 10 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Aby se jednalo o ostatní příjem dle uvedeného paragrafu, 

musí tímto příjmem docházet ke zvýšení majetku. Zabývá se výkladem pojmu ostatních příjmů, 

možnými rozlišovacími znaky mezi příjmy podle § 7 a příjmy podle § 10 ZDP a jejich judikatorním 

vymezením. Rozebírá také otázky stanovení základu daně a úpravu výdajů, o které lze snížit dosažené 

příjmy za účelem zjištění základu daně. Poté představuje některé konkrétní případy ostatních příjmů 

(bezúplatné příjmy a jejich možné osvobození od daně). Problematiku autor dokresluje řadou příkladů.   

Igor Kotlán, Daniel Němec, Zuzana Machová   

Právní nejistota v daňové oblasti a její dopady na nabídku práce v České republice    

Politická ekonomie, Sv. 67, (2019) č. 4, s. 371-384  

Článek hodnotí vliv právní nejistoty v daňové oblasti, resp. častých a nepředvídatelných změn v daňové 

legislativě, na nabídku práce v ČR. Ukazatel právní nejistoty v daňové oblasti může významným 

způsobem determinovat fungování daňového systému. Autoři tento ukazatel, spolu s dalšími významnými 

faktory, začleňují do DSGE modelu daňového systému zahrnujícího sektor stíhové ekonomiky a zkoumají 

jeho vazby a vliv na chování ekonomických aktérů. Využívají čtvrtletní data za období 2002-2016. 

Potvrzuje se negativní dopad daňové nejistoty u všech sledovaných daní a přesun nabídky práce z oficiální 

do stínové ekonomiky. Dopad srovnatelný s působením přímého zvýšení daní nastává jen v případě 

daně z příjmů fyzických osob a nepřímých daní. Zvyšování daňové zátěže u přímých daní včetně 

odvodů vede k přesunu nabídky práce do stínové ekonomiky a k protiprávnímu jednání s tím, že tyto 

negativní efekty jsou dlouhodobé a odeznívají 5 až 10 let. - Poznámky. 
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Jean Schaffner and Charles Duro   

Recent Luxembourg tax trend in the private equity environment    

Aktuální trendy ve zdanění prostředí soukromého kapitálu v Lucembursku  

European taxation, Vol. 59, (2019) No. 8, p. 365-376  

Článek nejprve představuje význam investic soukromého kapitálu (private equity) v Lucembursku, 

standardní strukturu soukromého kapitálu a příznivé daňové prostředí pro investiční fondy a společnosti 

i pro manažery investičních fondů (carried interest). Rozebírá také vztah rozsáhlé sítě lucemburských 

daňových smluv k zamezení dvojího zdanění k Mnohostranné daňové úmluvě (MLI), která je jedním 

z výsledků projektu BEPS. Následně se autoři zaměřují na aktuální změny v oblasti zdanění 

soukromého kapitálu a alternativních investičních fondů v návaznosti na vývoj mezinárodního 

daňového práva (hybridní nesoulady, pravidla pro ovládané zahraniční společnosti, nadměrné výpůjční 

výdaje a jejich omezení dle ATAD, ILRs, nová pravidla GAAR z pohledu investiční struktury). - 

Poznámky.  

Katrin Dorn  

RegE zum JStG 2019: Änderungen der §§ 20 Abs. 2 und 17 EStG geplant : Überblick und 

Handlungsbedarf für Darlehen    

Vládní návrh k daňovému zákonu z roku 2019: plánované změny § 20 odst. 2 a § 17 zákona o dani 

z příjmů přehled a potřebné kroky ohledně půjček   

Der Betrieb, Jg. 72, (2019) Nr. 35, S. 1930-1932  

Nový návrh německé spolkové vlády k daňovému zákonu za rok 2019 počítá se změnou § 20 a § 17 zákona 

o dani z příjmů. Nová ustanovení v této oblasti jsou obsažena v "Návrhu zákona k dalším daňovým 

pobídkám v oblasti elektromobility a ke změně dalších daňových předpisů" z pera německé vlády. 

Návrh zákona je reakcí na rozhodnutí Spolkového finančního dvora (BFH), které se týká daňového 

zohlednění soukromých úvěrových ztrát. Účelem této změny je zajistit, aby výdaje, jako finanční 

pomoc nahrazující vlastní kapitál, mohly být i po rozhodnutí BFH zohledněny pro daňové účely 

v rámci § 20 zákona o dani z příjmů. Nová pravidla začnou platit až počínaje r. 2020, autor proto 

navrhuje, jak zbývající čas využít. Doporučuje, aby byly soukromé půjčky, u nichž hrozí konečná 

ztráta, prodány za symbolickou kupní cenu. Z této analýzy vyplývá, že ztráty plynoucí z finanční 

pomoci nahrazující kapitál, mohou být - jako tomu bylo před soudním rozhodnutím BFH - pro daňové 

účely zohledněny jako následné pořizovací náklady. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M10.  

Růžena Hrůšová  

Role online platforem při výběru DPH    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2019, č. 2, s. 26-31  

Jednou ze stěžejních oblastí, která vytváří výzvy pro právní regulaci digitální ekonomiky, je zdanění 

daní z přidané hodnoty. V rámci úvah o způsobech výběru DPH u přeshraničních transakcí v prostředí 

digitální ekonomiky se soustředí pozornost zejména na roli online platforem. Příspěvek přináší 

aktuální informace o opatřeních, která již uplatňují některé státy pro online platformy (Německo) a 

přibližuje principy zásadních změn unijní právní úpravy v souvislosti s povinnostmi, které pro online 

platformy zavádí směrnice o DPH a navazující prováděcí nařízení od 1. ledna 2021 (zejména právní 

fikce, na jejímž základě se platformy stávají dodavateli zboží, a povinnost vést záznamy pro účely 

DPH). Zmiňuje také projekt OECD a zprávu o roli digitálních platforem při výběru DPH z online 

prodejů. - Poznámky. -- Viz také příspěvek na s. 32-33.  

Petra Šmirausová  

Rozšíření právní úpravy oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí    

Daně a právo v praxi, Sv. 24, (2019) č. 9, s. 11-16  

Článek se věnuje novelizaci právní úpravy oznamovací povinnosti, kterou zákon o daních z příjmů 

ukládá plátci daně v případech, kdy příjem vyplácený ze zdrojů na území ČR plyne do zahraničí, 

daňovému nerezidentovi. Přijetí zákona č. 80/2019 Sb. s účinností od 1.4.2019 podstatným způsobem 

rozšířilo tuto oznamovací povinnost. Autorka představuje dosavadní podobu oznamovací povinnosti, 

komentuje její novelizovanou právní úpravu (nový § 38da ZDP), včetně změn a důsledků, které její 

zakotvení přináší daňovým subjektům. - Poznámky.  
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Gabriela Hoppe  

Sdílená ekonomika a správa daní    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2019, č. 2, s. 34-37  

Autorka nejprve shrnuje fungování sdílené ekonomiky, její podstatu a klíčové aspekty. Zdůrazňuje, 

že zásadním problémem regulace sdílené ekonomiky je dostupnost a sdílení dat o obchodních 

transakcích se státní správou a transparentnost digitálních platforem při stanovení základu daně. Poté 

se zaměřuje na problémy se správou a výběrem daní u sdílené ekonomiky v zahraničí a představuje 

některé praktické příklady legislativních řešení zkoumané problematiky v Belgii, Itálii, Velké Británii, 

Norsku, Maďarsku, Dánsku a Estonsku. Následně přibližuje hlavní doporučení pro rozvoj sdílené  

ekonomiky z r. 2018 z pohledu Hospodářské komory ČR a kroky české daňové správy a ministerstva 

financí ve vztahu k daňovým povinnostem aktérů sdílené ekonomiky (zejména připravovaná novela 

daňového řádu motivující poplatníky k elektronické komunikaci s finančním úřadem). - Poznámky.  

Hunt Allcott, Benjamin B. Lockwood, and Dmitry Taubinsky  

Should we tax sugar-sweetened beverages? : an overview of theory and evidence    

Měli bychom danit slazené nápoje? : přehled poznatků z teorie i praxe   

The Journal of economic perspectives, Vol. 33, (2019) No. 3 (Summer), p. 202-227  

V polovině r. 2019 mělo zkušenosti se zavedením daní ze slazených nápojů 39 zemí po celém světě a 

7 amerických měst. Podle zastánců těchto daní (přezdívaných také "sin taxes") mohou daně ze 

sladkých nápojů posloužit jako nástroj k plnění různých cílů, mj. zlepšení zdraví veřejnosti či snížení 

rozpočtových deficitů. Odpůrci naopak poukazují mj. na regresivitu těchto daní (slazené nápoje bývají 

konzumovány méně majetnou populací). Autoři v článku shrnují teoretické poznatky i praktické 

zkušenosti se zaváděním těchto daní. Poskytnuta jsou také doporučení, na jaké parametry se při 

implementaci daní ze slazených zápojů zaměřit. - Poznámky.  

Wim Wijnen and Justice Tony Pagone   

Special issue - introduction    

Speciální číslo - úvod  

Bulletin for international taxation, Vol. 73, (2019) No. 8, p. 382-383  

Příspěvek uvádí speciální číslo časopisu, které je zaměřeno na precedenční právo v daňové oblasti. 

Jednotlivé články se věnují roli precedentů v Nizozemí, Francii, Maďarsku, Austrálii, Norsku, Velké 

Británii, Kanadě, Jižní Koreji a v USA. - Poznámky.  

Petr Kupčík  

Specifika daňové kontroly daně z přidané hodnoty. 1. část   

Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 27, (2019) č. 3, s. 24-27  

Článek se zabývá popisem kontrolních postupů správce daně se zaměřením na daňovou kontrolu a její 

faktické zahájení. Autor nejprve definuje kontrolní činnosti správce daně. Poté se věnuje daňové 

kontrole DPH jako nejčastěji využívanému postupu správce daně s největším fiskálním efektem. 

Zdůrazňuje, že je na počátku důležité vymezit rozsah daňové kontroly, který lze ovšem v jejím průběhu 

upřesnit, dále by měl před faktickým zahájením kontroly správce daně vyzvat daňový subjekt k podání 

dodatečného daňového tvrzení a stanovit náhradní lhůtu v případech, kdy lze důvodně předpokládat, 

že daň bude doměřena. Posuzuje také, zda zůstávají zachovány účinky daňové kontroly, která byla posléze 

shledána jako nezákonná. V závěru podrobněji rozebírá procesní úkony k zahájení daňové kontroly. - 

Poznámky.  

Urszula Uchmańska  

Split opinions about the split-payment mechanism? : a discussion of the Polish example    

Nejednotné názory na mechanismus rozdělených plateb? : diskuze o polském příkladu   

International VAT monitor, Vol. 30, (2019) No. 4, p. 159-165  

Polsko se, stejně jako jiné státy Evropské unie, potýká s výraznou mezerou DPH (rozdíl mezi 

očekávanými a skutečně získanými daňovými příjmy). V posledních letech se však daňová mezera 

snížila. Jedním z důvodů, které k tomu mohly přispět, bylo zavedení tzv. mechanismu rozdělených 

plateb, preventivního nástroje v boji s daňovými podvody. V rámci mechanismu je kupující určitého 

zboží či služby povinen za dalších specifikovaných podmínek odvést částku odpovídající DPH na 
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speciální účet u prodejce. Autor v článku popisuje polský mechanismus rozdělených plateb, porovnává 

jej s podobnými opatřeními v jiných členských státech EU (Rumunsko, Itálie) a uvádí, že ačkoli je 

mechanismus z pohledu státu přínosný, z pohledu podnikatelů přináší mnohé obtíže. Celkový přínos 

opatření je proto nejistý. - Poznámky.  

Miriam Galandová, Matej Kačaljak  

Stála prevádzkareň a digitálna platforma    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2019, č. 2, s. 20-22  

Článek představuje novou právní úpravu v slovenském zákonu o dani z příjmů zaměřenou na 

zdaňování digitálních služeb prostřednictvím právní fikce zřízení stálé provozovny digitální platformy 

na Slovensku. Zisk přiřaditelný stálé provozovně digitální platformy se považuje za příjem ze zdrojů 

na území SR a podléhá na Slovensku dani z příjmů. Autoři kriticky hodnotí zavedení tohoto konceptu 

a rozebírají vztah nově zavedeného institutu a smluv o zamezení dvojího zdanění. Na základě výkladu 

článku 3 odst. 2 vzorové smlouvy o zamezení dvojího zdanění dovozují, že institut stálé provozovny 

digitální platformy je použitelný pouze pro daňové rezidenty ze států, s nimiž SR nemá uzavřenu 

mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění. - Poznámky.  

Michael van de Leur   

The European Union's push to abolish unanimity on tax policy    

Snaha Evropské unie o zrušení jednomyslnosti u daňové politiky  

International VAT monitor, Vol. 30, (2019) No. 4, p. 141-142  

Evropská komise oznámila v lednu 2019 záměr zrušit požadavek jednomyslnosti při rozhodování o daňových 

záležitostech a přejít na rozhodování prostřednictvím kvalifikované většiny (qualified majority voting, QMV). 

Návrh se zatím setkal převážně s nesouhlasem. Podle autora se nicméně o dopadech změny způsobu 

rozhodování hovoří zejména v souvislosti s přímými daněmi, důsledky přechodu na QMV (či setrvání 

u jednomyslného způsobu) však lze pozorovat i u daní nepřímých, konkrétně u DPH. Daň z přidané 

hodnoty byla prostřednictvím jednomyslného rozhodování na papíře sice harmonizována, ve skutečnosti 

však existuje řada rozdílů ve výkladech pravidel i v související legislativě (např. účetní), které mohou 

přispět i ke dvojímu nezdanění. Má tedy ještě smysl trvat na jednomyslnosti, když jsou umožňovány 

podobné rozdíly? - Poznámky.  

Emmanouela Vitsa  

The Greek saga of the non-recovery of the VAT on bad debts comes to an end    

Řecká sága o nemožnosti vrácení DPH u nedobytných pohledávek se chýlí ke konci   

International VAT monitor, Vol. 30, (2019) No. 4, p. 155-158  

Řecko se od vypuknutí hospodářské krize potýká s vysokým nárůstem dluhů. Pro podnikatele jsou 

problémem nedobytné pohledávky, vzhledem k tomu, že řecká legislativa dosud neumožňuje vrácení 

DPH u nezaplacených pohledávek. DPH, kterou dodavatel odvede, sám však už nedostane zaplaceno, 

představuje pro podnikatele výrazné břemeno a může dokonce ohrozit existenci jejich podniku do 

budoucna . Autor v článku rozebírá rozhodnutí řeckého Nejvyššího správního soudu, který poukázal 

na nutnost legislativních změn v této oblasti. - Poznámky. -- Viz i článek v č. 4/2018, s. 161-165.  

Francisco José Nocete Correa   

The Spanish digital services tax : a paradigm for the Base Enlargement & Profit Attraction 

(BEPA) plan for the digitalized economy    

Španělská daň z digitálních služeb : příklad plánu na rozšíření daňového základu a přitažlivosti 

zisku (BEPA) pro digitální ekonomiku   

European taxation, Vol. 59, (2019) No. 7, p. 341-349  

Autor zastává názor, že plán na rozšíření pravomocí zdaňovat vybrané digitální zboží a služby vychází 

"z klamné představy digitální daně", která není v souladu s účely akcí projektu BEPS proti daňovým 

únikům. Opatření proti vyhýbání se daňové povinnosti nemusejí být nutně v souladu s řešením, jak 

rozdělit daňové pravomoce mezi jurisdikcemi. Tyto plány mohou vést ke dvojímu zdanění, porušení 

základních svobod EU a k ohrožení nadřazenosti daňových smluv. Problematika je prakticky zkoumána 

v souvislosti s návrhem na zavedení daně z digitálních služeb (DST) ve Španělsku. - Poznámky. 

  



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního t isku                                                           

__________________________________________________________________________________________ 

15 

Francisco de Sousa da Camara, Bruno Santiago, Ricardo Andrade Amaro, and Pedro Capitao Barbosa   

The taxation of the Portuguese venture capital industry    

Zdanění odvětví rizikového kapitálu v Portugalsku   

European taxation, Vol. 59, (2019) No. 7, p. 331-340  

Článek poskytuje přehled o právní regulaci soukromého kapitálu (private equity) a rizikového kapitálu 

v Portugalsku, uvádí druhy investičních nástrojů rizikového kapitálu a porovnává regulaci fondů 

rizikového kapitálu s jinými investičními fondy. Věnuje se životnímu cyklu fondů rizikového kapitálu 

a omezením možných investic těchto fondů. Následně pak přináší komplexní analýzu daňového 

režimu nástrojů rizikového kapitálu (společnosti rizikového kapitálu - sociedades de capital de risco; 

fondy rizikového kapitálu - fundos de capital de risco; individuální investoři soukroméno 

kapitálu) v Portugalsku a domácích i zahraničních investorů. Rozebírá také zdanění sdíleného zisku 

placeného investičním manažerům, tzv. carried interest. Je zdůrazněna dlouhodobá stabilita daňového 

režimu spojeného s rizikovým kapitálem. - Poznámky.  

Pavesi, Stefano  

Voucher Directive - Italian implementation    

Směrnice o voucherech - italská implementace   

International VAT monitor, Vol. 30, (2019) No. 4, p. 151-154  

Autor se zabývá aplikací daně z přidané hodnoty u transakcí s vouchery (kupony, které nesou nárok na 

poskytnutí zboží nebo služby) v Itálii. Itálie při implementaci evropské směrnice o voucherech 

(2016/1065/EU) poměrně striktně vymezila definici tzv. jednoúčelového poukazu (single-purpose 

voucher, SPV), což s sebou přináší různá specifika (mj. to, že se italská definice SPV vztahuje pouze 

na omezený rozsah kuponů). - Poznámky.  

Lenka Heřmánková  

Výběr cel a daní v prvním pololetí : (2019)    

Clo-douane, Sv. 53, (2019) č. 7-8, s. 6-7  

Zůstatky na účtech celní správy ČR ke dni 30.6.2019. Celkové zůstatky příjmů státního rozpočtu na 

účtech CS. Dovoz (DPH, spotřební daně, clo, správní poplatky, příslušenství). Vnitrostátní spotřební 

daně. Dělená správa. Meziroční srovnání.   

Ian Parry  

What is carbon taxation? : carbon taxes have a central role in reducing greenhouse gases    

Co je uhlíková daň? : hlavním posláním uhlíkových daní je omezování skleníkových plynů  

Finance & development, Vol. 56, (2019) No. 2 (June), p. 54-55  

Autor uvádí, že v současnosti ve světě existuje padesát různých systémů uhlíkové daně a obchodování 

s emisními povolenkami na regionální, národní i nadnárodní úrovni, ale průměrná světová cena dosahuje 

pouze dvou dolarů za uvolněnou tunu CO2. V článku identifikuje cíle zavádění uhlíkové daně, její 

význam i působení a srovnává efektivitu uhlíkové daně s dalšími nástroji klimatické politiky. Zdůrazňuje, 

že uhlíková daň může výrazně přispět k plnění závazků Pařížské klimatické dohody a ke snižování 

spotřeby energie. Daňové příjmy z této daně mohou státy využít ke snižování ekonomických škod 

způsobených zvýšením cen pohonných látek. Rozebítá také problémy spojené s prosazováním a zaváděním 

této ekologické daně na národní úrovni. Zasazuje se za mezinárodní cenovou koordinaci, resp. stanovení 

minimální částky daně uvalené na produkci oxidu uhličitého závislé na vyspělosti dané ekonomiky.   

Martin Bureš  

Základní podstata pravidla zdaňování zahraničních dceřiných společností ("CFC rules") aneb 

Zabrání Holanďani přelévání "zisků" do tzv. daňových rájů?    

Daně a právo v praxi, Sv. 24, (2019) č. 9, s. 22-27  

Autor přibližuje dopady evropské směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) v oblasti 

pravidel zdaňování zahraničních dceřiných společností (CFC rules, pravidla pro ovládané zahraniční 

společnosti). CFC pravidla vznikla v rámci projektu BEPS s cílem zabránit společnostem-poplatníkům 

daně z příjmů právnických osob daného členského státu EU, aby snižovaly nebo se vyhýbaly dani v daném 

členském státě převáděním části základu daně na dceřiné obchodní společnosti (nebo jejich stálé 

provozovny) do daňových rájů. Principem je stanovení, že zdanění určitých zisků ovládané zahraniční 
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společnosti se provádí u její mateřské obchodní korporace. Autor informuje, na koho a na jaké příjmy 

se vztahují CFC pravidla, i o tom, jak se stanovuje základ daně u ovládající společnosti při uplatnění 

CFC rules. Problematika je osvětlena praktickými příklady. - Poznámky.  

Jiří Kostohryz  

Zdanění digitální ekonomiky aneb Jak pokračuje hledání dlouhodobého řešení    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2019, č. 2, s. 22-25  

Shrnutí aktuálního vývoje problematiky zdanění digitání ekonomiky, resp. snah o nalezení shody na 

široké mezinárodní úrovni na změně stávajících principů mezinárodního zdaňování příjmů, kterými 

jsou kromě daňového rezidentství také koncept stálé provozovny, pravidla určení zdroje příjmů a 

přiřazení zisků. Toto tzv. dlouhodobé řešení se týká pravidel zdaňování příjmů včetně smluv o zamezení 

dvojího zdanění. Autor se zaměřuje na vývoj na úrovni Evropské unie, OECD a OSN. Upozorňuje, že 

návrh evropské směrnice upravující virtuální stálou provozovnu již momentálně není diskutován a 

pozornost se zaměřila na debaty o návrhu daně z digitálních služeb (DST, DAT). V rámci OECD se 

problematice věnuje především pracovní skupina Task Force on the Digital Economy, v současnosti 

analyzuje dva pilíře návrhů vycházející z projetku BEPS. Je zdůrazněno, že preference jednotlivých 

zainteresovaných subjektů se liší, nicméně na principech, jakými jsou jednoduchost, jistota a udržitelnost, 

panuje široká shoda. - Poznámky. -- Volně navazuje na článek publikovaný v Bulletinu Komory 

daňových poradců č. 1/2018, s. 20-24. 

Zkrácené obsahy časopisů 

Plné texty některých článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny   

Daně a právo v praxi : měsíčník informací z oblasti daní, práva a financí   

Sv. 24, (2019) č. 9  

Osvobození příjmů fyzických osob z prodeje nemovitých věcí (s. 2-10); Rozšíření právní úpravy 

oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí - novela č. 80/2019 Sb. (s. 11-16); Zálohy na daň z příjmů 

a jejich využití k daňové optimalizaci za rok 2019 (s. 17-21); Základní podstata pravidla zdaňování 

zahraničních dceřiných společností ("CFC rules") aneb Zabrání Holanďani přelévání "zisků" do 

tzv. daňových rájů? (s. 22-27); Novela zákona o investičních pobídkách - sněmovní tisk č. 298 - zákon 

č. 210/2019 Sb. (s. 28-31); Pacht (s. 35-38); Přehled podstatné judikatury Nejvyššího správního soudu 

v daňových věcech za rok 2019 (s. 39-40); Zálohy na daň v judikatuře správních soudů (s. 41-48).  

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále   

Sv. 20, (2019) č. 10  

Daňové zvýhodnění na studující děti (s. 6-7); Specifika záloh na daně z příjmů (s. 14-18); Benefit na 

zdravotnické služby, sport a rekreaci - daňové řešení u zaměstnance i zaměstnavatele (s. 19-21); DPH 

při dodání vody, tepla a chladu - důsledky novely č. 80/2019 Sb. (s. 22-25); Osvobozená plnění bez nároku 

na odpočet daně - novela zákona o DPH (s. 30-36); Spojování vymáhaných dlužných částek (s. 47-49); 

Srážky ze mzdy - změny v nařízení vlády č. 595/2006 Sb. (s. 66-67).  

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK   

Sv. 27, (2019) č. 11  

Ostatní příjmy fyzických osob (I. část) (s. 3-8); Nový způsob výpočtu DPH - po novele č. 80/2019 Sb. 

(s. 9-16); Odpočet daně při nové registraci a zrušení registrace plátce (s. 17-22); Platební podmínka na 

přijatých fakturách ze zahraničí? Otestujme se, zda dokážeme vyjednat odpovídající platební podmínku 

a zda ji dokážeme rozumět na faktuře... (s. 23-27); Karenční doba - zákon č. 32/2019 Sb. (s. 33-35); 

Rozsudek SD EU ve věci "oprava uplatněného DPH ze zaplacené zálohy při neposkytnutí plnění ani 

nevrácení zálohy" (s. 36-38).  

Daňový a účetní TIP : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi   

Sv. 2019, č. 19  

Paušální výdaje 2019 - včetně porovnání paušálních výdajů poplatníků v r. 2018 a v r. 2019 (s. 1-4); 

Tabulkový přehled významných změn vyplývajících z daňového balíčku 2019 - 3. část - dokončení (s. 5-7); 

Příspěvek do fondu oprav a jeho daňová uznatelnost - dotazy a odpovědi (s. 8). 
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Daňový a účetní TIP : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi   

Sv. 2019, č. 20  

Prověření klienta daňovým poradcem a účetním - dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (s. 1-5); Uplatnění daňové ztráty z minulých let - 

dotazy a odpovědi (s. 6); Okamžik zařazení stavby - dotazy a odpovědi (s. 7-8); Věcné břemeno a 

DUZP - dotazy a odpovědi (s. 8).   

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH   

Sv. 2019, č. 18  

Novela zákona o DPH 2019: uplatňování DPH u poukazů - doplnění (s. 1-4); DPH a krátkodobý 

pronájem - dotazy a odpovědi (s. 5); DPH a přechodné ubytování (s. 5-6); DPH při zprostředkování 

nákupu nemovitosti v EU - dotazy a odpovědi (s. 8).  

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH   

Sv. 2019, č. 19  

Dotazový speciál - dotazy a odpovědi: Konsignační sklad (s. 1-2); DPH při dovozu tichých a 

šumivých vín (s. 3); DPH u poštovného a balného (s. 3); DPH a zvláštní linková doprava (s. 4-5); 

DUZP u dopravy v rámci EU (s. 5-6); "Zásilkovna" a EET a DPH (s. 6-7); Kurz pro DPH (s. 8).   

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH  

Sv. 2019, č. 20  

Odpočet DPH při registraci a jejím zrušení (s. 1-6); Zaokrouhlování DPH po novele zákona o DPH 

2019 - dotazy a odpovědi (s. 7); Zdanění záloh - dotazy a odpovědi (s. 7-8); Demolice RD a DPH - 

dotazy a odpovědi (s. 8).  

Finanční, daňový a účetní bulletin  

Sv. 27, (2019) č. 3  

Základ a výpočet daně po novelizaci zákona o DPH - 80/2019 Sb.(s. 2-5); Implementace směrnice 

ATAD v České republice - 1. část (s. 6-13); Novelizovaný pokyn k aplikaci převodních cen - D-34 (s. 14-15); 

Bezúplatné příjmy z hlediska daně z příjmů v odpovědích na dotazy z praxe (s. 16-23); Specifika daňové 

kontroly daně z přidané hodnoty - 1. část (s. 24-27); Povinnost podávat elektronicky podle daňového 

řádu (s. 28-29); Plán inventur a jeho sestavení u některých vybraných účetních jednotek (s. 33-39); 

Základní informace o sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných (s. 40-42).  

Účetnictví   

Sv. 2019, č. 9  

Koordinační výbor o stravenkách coby poukazech v DPH (s. 13-21); Korespondence se správcem 

daně: průběh řízení (s. 22-30); Náležitosti kontrolního hlášení od 1.4.2019 - v důsledku novely 

č. 80/2019 Sb. (s. 40-48).  

Účetnictví v praxi   

Sv. 23, (2019) č. 9  

Operace se základním kapitálem ve společnosti s ručením omezeným (s. 4-12); Kdo je osobou 

povinnou přiznat nebo zaplatit daň (s. 21-25); Fond kulturních a sociálních potřeb versus daň z příjmů 

(s. 26-30); Daňové doklady z pohledu DPH v příkladech - 1. část (s. 31-34). 
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Ekonomické vědy. Ekonomie  

Common sense   

Selský rozum  

The Economist, Vol. 432, (2019) No. 9160, p. 68  

Rizikem tzv. obecných (sdílených) statků (v angličtině "commons", v češtině také "občina"), mezi 

které patří mj. přírodní zdroje, jako např. půda, je známý problém černého pasažéra a nadužívání 

společných statků. Státy se snaží tento problém řešit dvěma způsoby: regulací (příkladem může být 

např. opatření proti nadužívání vzdušného prostoru) či privatizací. Jak ale dokládají nedávné 

výzkumy, popř. i práce nositelky Nobelovy ceny za ekonomii za r. 2009 E. Ostrom, ne vždy vede 

privatizace obecných statků ke zvýšení produktivity. Efektivnější proto možná budou jiné přístupy 

k regulaci obecných statků. - Obecné statky (commons) bývají v literatuře někdy zaměňovány za 

veřejné statky (public goods). K tomuto problému a rozdílu mezi oběma pojmy více viz např. 

http://wealthofthecommons.org/essay/why-distinguish-common-goods-public-goods.   

By Stephen Morris and Muhamet Yildiz  

Crises: equilibrium shifts and large shocks    

Krize: změny ekonomické rovnováhy a velké šoky  

The American Economic Review, Vol. 109, (2019) No. 8, p. 2823-2854  

Autoři se zabývají faktory, které mohou spustit hospodářskou krizi (nebo naopak zotavení) z pohledu 

teorie her. Identifikovány jsou dva faktory: pokles ekonomických veličin pod určitou kritickou hranici 

a prudký pokles ekonomických veličin, ale na úroveň stále nad kritickou hranicí. Pro šíření šoků je 

podstatný předpoklad, že změny ekonomických veličin se řídí tzv. pravděpodobnostním rozdělením s tlustým 

chvostem (fat tail distribution). - Poznámky.  

Tommaso Ferraresi, Andrea Roventini and Willi Semmler   

Macroeconomic regimes, technological shocks and employment dynamics    

Makroekonomické režimy, technologické šoky a dynamika zaměstnanosti   

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik   = Journal of economics and statistics, Vol. 239, 

(2019) No. 4, p. 599-625  

Pohled na problematiku pozitivního nebo negativního vlivu technologického pokroku na zaměstnanost 

a na možnou závislost tohoto spojení na makroekonomickém režimu. Autoři za použití TVAR modelů 

zkoumají souvislost mezi produktivitou, výstupem a zaměstnaností v různých stavech ekonomiky 

USA (růstová recese vs. růstová expanze) po druhé světové válce (období 1957-2011). Seznamují 

s některými výsledky ostatních emipirických výzkumů problematiky, představují použitou metodologii a 

shrnují výsledky analýzy. Uvádějí, že v celém zkoumaném období pozitivní technologické šoky, které 

pobízejí růst HDP, projevují negativní dopady na odpracované hodiny v době růstové recese, zatímco 

v období expanze se dopady blíží nule. V období začínajícím 80. lety 20. století pak šoky produktivity 

ovlivňují nárůst odpracovaných hodin v obdobích s nízkým růstem HDP. - Poznámky.  

Chad Syverson  

Macroeconomics and market power : context, implications, and open questions    

Makroekonomie a tržní síla : kontext, implikace a otevřené otázky   

The Journal of economic perspectives, Vol. 33, (2019) No. 3 (Summer), p. 23-43  

Dosavadní výzkumy o tématu tržní síly byly prováděny zejména z pohledu mikroekonomie. Od 

přelomu tisíciletí dochází k růstu tržní koncentrace napříč ekonomikami, k růstu přirážek nad mezní 

náklady (markups) a ke zvyšování ziskovosti firem. Zároveň klesá podíl práce na výrobě a snižují se 

investice. Zvýšení tržní síly může souviset s různými negativními jevy napříč ekonomikou. Autor v této 

souvislosti shrnuje dosavadní výzkum, který se soustředí na tržní sílu z makroekonomického pohledu. 

Konkrétně např. uvádí, jak měřit přirážky firmy s tržní sílou prostřednictvím účetních dat či jak tyto 

přirážky souvisejí s nízkou mírou investic. - Poznámky. -- K tématu přirážek k mezním nákladům 

(markups) viz i články na s. 3-22 a 44-68. -- S tématem souvisí i články na s. 69-93 a 94-117 o vybraných 

aspektech ochrany hospodářské soutěže.   

http://wealthofthecommons.org/essay/why-distinguish-common-goods-public-goods
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

Hans Redeker ; rozhovor vedl Jan Mallien   

"Die EZB zielt auf einen niedrigeren Wechselkurs"    

"ECB cílí na slabší směnný kurs"   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 181 (19.9.2019), S. 32-33  

Hlavní měnový stratég americké banky Morgan Stanley Hans Redeker se v rozhovoru vyjadřuje k měnové 

politice Evropské centrální banky a jejímu vlivu na kurs eura vůči dolaru i k dominanci dolaru jako 

měny ve světě. Podle Redekera ovlivňuje ECB svou měnovou politikou především kurs eura. O vlivu 

uvolněné měnové politiky ECB na investice Redeker pochybuje. Silný dolar může podle stratéga 

uškodit i Evropě.  

Isabel Schnabel ; rozhovor vedli J. Mallien a F. Wiebe   

"Sie lassen die EZB allein"    

"Nechali Evropskou centrální banku samotnou"  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 178 (16.9.2019), S. 30-31  

Rozhovor s německou profesorkou ekonomie Isabel Schnabel o balíčku opatření Evropské centrální 

banky k uvolňování měnové politiky. Schnabel vyjadřuje skepsi nad těmito posledními rozhodnutími. 

Zároveň vyzývá k větší angažovanosti ve finanční politice, rovněž v Německu.   

By Lionel Barber and Claire Jones   

'Have we done enough? Yes - and we can do more'    

"Udělali jsme dost? Ano - a můžeme udělat ještě více"   

Financial Times, Vol. 2019, No. 40209 (1.10.2019), p. 8  

Zhodnocení průběhu funkčního období prezidenta Evropské centrální banky, Maria Draghiho. 

Draghimu končí funkční období 31.10.2019, na pozici prezidenta ECB jej vystřídá Christine Lagarde. 

V článku jsou připomenuty všechny významné momenty spjaté s pozicí Draghiho v čele ECB, včetně 

jeho známého projevu s příslibem "že ECB udělá pro záchranu eura vše, co bude v jejích silách". 

Popsány jsou i současné problémy, zejména nutnost opětovného obnovení kvantitativního uvolňování 

a s tím související neshody mezi představiteli ECB.   

Luisa Lambertini, Christian Proebsting  

Does austerity go along with internal devaluations?    

Jdou úsporná opatření ruku v ruce s vnitřní devalvací?   

IMF Economic Review, Vol. 67, (2019) No. 3, p. 618-656  

Zkušenost s dluhovou krizí eurozóny s sebou přinesla úvahy o možnosti vnitřních devalvací 

prostřednictvím fiskální úspornosti jako způsobu, jak v zemích měnové unie, které se nemohou zapojit 

do devalvací nominálních směnných kurzů, zlepšit konkurenceschopnost a vymanit se z krize. Autoři 

se snaží odpovědět na otázku, zda úsporná opatření během dluhové krize pomohla obnovit 

konkurenceschopnost. Protikrizová opatření, v rámci nichž došlo ke snížení mezd a dalších státních 

výdajů, by dle hypotéz měla vést k obnovení konkurenceschopnosti a snížení schodku běžného účtu 

navýšením exportů a omezením importů. Vnitřní devalvace by tak mohla nahradit nominální devalvaci 

směnného kurzu a pomoci zemím typu Řecka udržet se v měnové unii. Autoři empirickou studií 

dokazují, že úsporné balíčky implementované v některých zemích eurozóny v období 2010-2014 byly 

pouze částečně efektivní v generování vnitřních devalvací. Země, které omezily výdaje, zaznamenaly 

pokles v nominálních mzdách a došlo v nich ke znehodnocení reálné úrokové míry, zatímco u států, 

které zvýšily spotřební daně, žádný podobný trend zaznamenán nebyl. - Poznámky.  

M. Maisch, J. Mallin, A. Rezmer   

Draghi schlägt noch einmal zu    

Draghi udeřil ještě jednou  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 177 (13.9.2019), S. 6-7  

Prezident Evropské centrální banky Mario Draghi těsně před koncem svého funkčního období znovu 

uvolnil měnovou politiku. Došlo k dalšímu snížení úrokových sazeb, plánována je také obnova nákupu 

aktiv od listopadu 2019, přičemž tentokrát záměrně nebylo určeno, kdy expanzivní měnová politika 
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skončí. Na tom, zda opatření spustit, se členové Rady guvernérů ECB nemohli shodnout. Na německé 

banky by opatření mělo mít mírně pozitivní účinek, poklesu úrokových sazeb se obávají hlavně střadatelé. 

Uvolnění měnové politiky bylo v eurozóně obecně očekáváno kvůli zhoršujícím se hospodářským 

prognózám. Podle představitelů ECB je ale nutné, aby svůj díl odpovědnosti převzala i fiskální politika. -- 

Viz i komentář na s. 7 a příspěvek na s. 3, dále HB č. 174 (10.9.2019), s. 28.  

James Shotter   

ECJ ruling on franc-linked mortgages hits Polish banks    

Rozhodnutí Soudního dvora EU o hypotékách ve švýcarských francích zasáhne polské banky   

Financial Times, Vol. 2019, No. 40212 (4.10.2019), p. 14   

Více než půl milionu Poláků si sjednalo v letech krátce po vstupu Polska do EU z důvodu výhodných 

podmínek hypotéky ve švýcarských francích. Poté však přišla finanční krize, změnil se kurs zlotého 

vůči švýcarskému franku a lidem, kteří hypotéku uzavřeli, se zdvojnásobila výše splátek. Podle 

nynějšího rozhodnutí Soudního dvora EU je za určitých podmínek možné hypoteční smlouvy anulovat. -- 

Viz i příspěvky v č. z 27.9.2019, s. 19 a z 1.10.2019, s. 16. Také viz HB č. 191/2019, s. 31.   

by Kalim Siddiqui   

Financialisation, neoliberalism and economic crises in the advanced economies    

Financializace, neoliberalismus a hospodářské krize ve vyspělých ekonomikách   

The European financial review, Vol. 10, (2019) No. 3 (June-July), p. 18-26  

Autor analyzuje vliv financializace a neoliberalismu na současný stav globální ekonomiky. 

Financializaci chápe jako relativní posun od hospodářství založeného na výrobě k hospodářství 

založenému na finančnictví, ta způsobuje velké změny v ekonomice, obchodu a společnosti vyspělých 

států. Je také spojena s růstem úrovně příjmové nerovnosti, která je jednou z příčin současné krize 

vyspělých ekonomik. Pro zajištění stabilního růstu by vlády měly ustanovit politiku ve prospěch 

rozdělení příjmů a bohatství, finanční regulace a posílení agregátní poptávky. Změna ve formě 

progresivního zdanění může pomoci financovat opatření sociálního státu. - Poznámky.  

Hitting the ceiling : money markets and the Fed   

Narážejí na strop : peněžní trhy a Fed   

The Economist, Vol. 432, (2019) No. 9161, p. 74  

Americká centrální banka byla v polovině září poprvé od hospodářské krize nucena intervenovat na 

tzv. repo trhu. Repo sazby se prudce zvýšily i před krizí v r. 2007. I když nynější příčiny růstu sazeb 

budou pravděpodobně jiné a opatření Fedu navíc zafungovala, stejně je na místě se obávat: americké banky 

i podniky se potýkají s nedostatkem peněžní hotovosti. Článek blíže rozebírá příčiny tohoto stavu. -- 

Viz i článek v č. 9162/2019 na s. 72.   

by Hazem Mulhim  

How banks are using AI and other technologies to be their money laundering cop    

Využití umělé inteligence a dalších technologií bankami pro hlídání praní peněz   

The European financial review, Vol. 10, (2019) No. 3 (June-July), p. 52-53  

V poslední době jsou finanční instituce pod narůstajícím tlakem v oblasti kontroly praní špinavých 

peněz. Autor uvádí, že pochybení těchto kontrol je považováno za jedno z hlavních nefinančních rizik 

pro rating banky. V článku rozebírá, jak mohou banky využít umělou inteligenci a další rychle se 

rozvíjející technologie k identifikaci aktivit praní peněz. Zapojením automatizace a technik strojového 

učení mohou zlepšit účinnost plnění regulačních opatření a také ulevit svým nákladům na plnění 

regulačních povinností. Autor představuje některé typy nových technologií a identifikuje jejich 

přínosy pro efektivitu AML procesů. 
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Amy Kazmin, Stephanie Findlay, Benjamin Parkin, Viral Acharya, Helen Fitzwilliam, Daniel Winter, 

Steven Bird, Esan Swan  

India : banking & finance    

Indie : bankovnictví a finance   

Financial Times, Vol. 2019, No. 40202 (23.9.2019), sep. section (4 p.)   

Až donedávna nejrychleji rostoucí ekonomika světa zažívá zpomalení hospodářského růstu. Příčinou 

je dopad hospodářských reforem spolu s nízkými cenami komodit a pesimismem plynoucím z mezinárodních 

obchodních sporů. Podle dalších názorů lze snížení tempa ekonomického růstu Indie přičítat krizi 

plynoucí ze špatných půjček. Jednotlivé články speciální přílohy se zabývají mj. mobilními platbami v Indii, 

půjčkami, indickým finančním a bankovním systémem či měnovou politikou RBI.   

Katharina Schneider   

Komplizierte Sicherheit    

Komplikovaná bezpečnost  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 177 (13.9.2019), S. 26-27  

14. září 2019 nabyla plné účinnosti evropská směrnice PSD2 o platebních službách. Směrnice ukládá 

bankám nové povinnosti týkající se zabezpečení při přístupu do internetového bankovnictví a při 

platbách přes internet. PSD2 měla zákazníkům ulehčit platební styk přes internet a více jej zabezpečit, 

jak ale dokládá článek, v praxi mnohé německé banky svým klientům používání svých služeb spíše 

komplikují, např. tím, že po zákaznících vyžadují používání chytrého mobilního telefonu. Situace je 

navíc nejednotná a nepřehledná - různé banky volí různé způsoby zabezpečení, kvůli aktualizaci IT 

systémů dochází navíc k častým výpadkům.   

Deutsche Bundesbank  

Krypto-Token im Zahlungsverkehr und in der Wertpapierabwicklung = Crypto token in payments 

and securities settlement    

Kryptotokeny v platebním styku a při uzavírání obchodů s cennými papíry   

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 71, (2019) Nr. 7, S. 39-60  

Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 71, (2019) No. 7, p. 39-59  

Studie se zaměřuje na kryptotokeny a na jejich místo a možnost využití v platebním styku a při 

vypořádání obchodů s cennými papíry. V té souvislosti je uvedeno, že poskytovatelé finančních služeb 

a technologické firmy zintenzivňují snahy o vytvoření tokenů pro účely plateb, které mají stabilní 

hodnotu (stablecoins). Účinnost většiny v současnosti užívaných kryptotokenů je s ohledem na platby 

totiž omezena poměrně velkou fluktuací hodnoty. Příspěvek rozebírá vývoj tržního prostředí 

kryptotokenů, centralizované i decentralizované obchodní platformy, dále představuje problematiku 

stablecoins a možnosti jejich krytí. Poté přibližuje tokenizaci vypořádání platebních transakcí, 

tokenizaci cenných papírů (tokenised securities) a zaměřuje se na regulační aspekty problematiky. 

Popisuje třídění kryptotokenů, vypořádací infrastrukturu, souvislost s regulací praní peněz a financování 

terorismu i snahu o modernizace německého práva vztahujícího se k obchodování s kryptotokeny. 

Krátce také představuje projekt BLOCKBASTER. - Poznámky -- Příspěvek je dostupný v německé a 

anglické jazykové verzi časopisu.   

Magdalena Szyszko, Aleksandra Rutkowska   

Macroeconomic forecast relevance in the central bank’s decisions : the case of European economies  

[elektronický zdroj]   

Relevance makroekonomických prognóz při rozhodování centrálních bank : případ 

evropských ekonomik   

Prague economic papers, Vol. 28 (2019), No. 3, p. 257-275  

Autoři v článku posuzují kompatibilitu rozhodování centrálních bank čtyř evropských zemí (ČR, Polsko, 

Švédsko, Velká Británie) s vlastními makroekonomickými prognózami těchto centrálních bank. Bylo 

zjištěno, že ČNB a švédská centrální banka se při stanovování úrokových sazeb vlastními prognózami 

řídí, polská centrální banka pouze do určité míry a Bank of England prognózy vůbec nezohledňuje. - 

Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/10/Prague_Economic_Papers_ 

3_2019_str_257–275.pdf   

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/10/Prague_Economic_Papers_3_2019_str_257–275.pdf
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/10/Prague_Economic_Papers_3_2019_str_257–275.pdf
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Nick Caley  

Missed the June 14th PSD2 deadline? : here's what you need to know    

Zmeškali jste termín 14.6. pro implementaci druhé směrnice o platebních službách? : co musíte vědět  

The European financial review, Vol. 10, (2019) No. 3 (June-July), p. 10-11  

Pohled na problematiku implementace evropské směrnice o platebních službách na vnitřním trhu 

(PDS2, 2015/2366/EU) v evropských státech a na související praktickou realizaci opatření evropskými 

bankami. Směrnice bankám ukládá povinnost zpřístupnit klientské informace autorizovaným třetím 

stranám pomocí tzv. API (Application Programming Interface). Současně definuje požadavky na 

bezpečnost a na tzv. silné ověření klienta. Transpozice byla rozdělena do několika časových období, 

zajištění a zpřístupnění bankovních API má být finálně hotovo do 14.9.2019. Předtím, k datu 

14.6.2019, měly banky ukázat realizovatelnost svých implementačních plánů. Na jaře 2019 se ale 

ukazuje, že navzdory jasnému časovému rozvrhu se implementační proces ze strany bank a 

poskytovatelů platebních služeb často zpožďuje. Tím jsou ovlivněny také fintechové společnosti 

připravující vlastní inovativní platební služby.  

K. Schneider, E. Atzler   

Online, aber sicher : Bankkonten    

Online, ale bezpečně : bankovní konta  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 130 (10.7.2019), S. 36   

Banky a spořitelny v Německu mění metody zabezpečení pro online bankovnictví. Článek rozebírá, co 

za tím vězí a jaké alternativy mají nyní klienti k dispozici (jak např. fungují tzv. TAN kódy).   

Deutsche Bundesbank  

Parallelen in der Wechselkursentwicklung bedeutender Währungen = Parallels in the exchange 

rate movements of major currencies     

Podobnosti v pohybech směnných kurzů hlavních měn   

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 71, (2019) Nr. 7, S. 17-38  

Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 71, (2019) No. 7, p. 17-37  

Na devizových trzích se často objevují souběžné pohyby směnných kurzů jednotlivých měn. Příspěvek 

za použití ekonometrického modelu odhaduje souvislost mezi směnnými kurzy významných 

rozvinutých ekonomik. Jsou identifikovány tři měnové bloky, v rámci nichž směnné kurzy vykazují 

systematické souvislosti, a rozpoznány souběžné kauzální vztahy mezi směnnými kurzy. Jeden blok 

obsahuje tři evropské měny (euro, švédskou a norskou korunu) patřící hlavním ekonomikám tvořícím 

Evropský hospodářský prostor (EEA), druhý se skládá z australského, kanadského a novozélandského 

dolaru, což jsou měny států zaměřených na vývoz komodit. Třetí blok pak zahrnuje švýcarský frank, 

americký dolar a japonský jen. Tyto bezpečné měny (safe haven currencies) mají tendenci ke 

zhodnocení v období napětí na finančních trzích. Příspěvek se zaměřuje na hlavní determinanty 

určující příslušnost měn do jednotlivých bloků vyznačujících se souběžnými kurzovými pohyby. - 

Poznámky -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu.   

Peter Csernák  

Platby na internete sa zmenia neskôr. Zatiaľ nevedno ako    

Trend, Sv. 29, (2019) č. 34, s. 22-23  

Problematika nových pravidel pro autorizování internetových plateb za použití platebních karet. 

V návaznosti na implementaci směrnice o platebních službách (PSD II) v jednotlivých členských 

státech se uvažuje o poskytnutí přechodného období, protože bankám se k zákonnému termínu 

14.9.2019 nepodařilo dodat dostatečné technické řešení zajištění bezpečnosti plateb. Článek rozebírá 

zvažované možnosti autorizace plateb a jejich případný dopad na banky a obchodníky, zaměřuje se 

zejména na situaci na Slovensku. Uvádí, že banky by chtěly situaci vyřešit tak, aby klienti ve většině 

případů nemuseli uskutečnit při platbě žádné kroky a transakce by se ověřovaly automaticky. -- 

K bezpečnostním pravidlům pro online platby viz také Ekonom č. 38/2019, s. 30 -31 a HN        

č. 146/2019, s. 10. -- Dále viz Bankovnictví č. 9/2019, s. 44-45. 
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Rien ne va plus : gambling   

Konec sázek : gambling  

The Economist, Vol. 432, (2019) No. 9158, p. 43-44  

O hazardním průmyslu v Číně. Gamblerství je v Číně od r. 1949 zakázané. Čína v poslední době 

podniká různé zákroky proti provozovatelům her považovaných za ilegální, a to na internetu i mimo 

něj. Stát zároveň provozuje vlastní loterii, příjmy z níž jsou pro Čínu velmi významné (z loterií jsou 

financovány např. i organizace jako je Červený kříž). Povolená loterie navíc může pomoci vytlačit jiné 

formy hazardu považované za škodlivější. Peníze utracené prostřednictvím ilegálního hazardu zatím 

několikanásobně převyšují částky vložené na povolené sázky. Regulace je poměrně volně nastavená 

v tom, zda hraní určitých her trestat. Soukromé firmy se snaží regulaci přizpůsobit, jejich situace však 

není jednoduchá.  

Elisabeth Atzler, Jan Hildebrand, Yasmin Osman   

Scholz will Kleinsparer vor Strafzinsen schützen    

Scholz chce ochránit drobné střadatele před "trestnými" úrokovými sazbami   

Handelsblatt, Jg. 2019,  Nr. 162 (23.8.2019), S. 10   

Německý ministr financí Olaf Scholz má v úmyslu zakázat použití záporných úrokových sazeb u vkladů 

do 100 000 eur. Záměr se setkává s rozporuplnými reakcemi ze strany bankovního sektoru i sdružení 

na ochranu spotřebitelů. To například připomíná, že si banky stejně mohou případný zákaz 

vykompenzovat vyššími bankovními poplatky. Návrh naopak podporuje Německá spolková banka. -- 

Viz i komentáře na s. 14. -- Dále rozhovor s O. Scholzem v HB č. 172/2019, s. 6-7.  

Segun Thompson Bolarinwa, Funmi Soetan  

The effect of corruption on bank profitability    

Vliv korupce na ziskovost bank  

Journal of financial crime, Vol. 26, (2019) No. 3, p. 753-773  

Autoři se zabývají vlivem korupce na ziskovost bank v rozvojových i rozvinutých zemích. Dosavadní 

literatura poukazuje na pozitivní i negativní vliv korupce na ziskovost. Podle některých výzkumů mají 

podniky ve zkorumpovanějším prostředí snazší přístup k úvěrům, což ovlivňuje i rentabilitu bank. 

Zároveň však existuje riziko, že peníze budou použity na financování nekvalitních projektů. Výsledky 

výzkumu prezentované v článku poukazují na smíšený vliv korupce na ziskovost bank v rozvojových 

zemích a na pozitivní vliv v rozvinutých zemích. Názor, že pouze banky ve vysoce zkorumpovaném 

prostředí profitují z vysoké míry korupce, se nepotvrdil. - Poznámky. -- Ke korupci v různých 

souvislostech viz i články na s. 705-718, 719-745, 774-786, 861-873 a 874-880.  

By Jim Brunsden and Alex Barker   

The think-tank at the heart of the EU    

Think-tank v srdci EU  

Financial Times, Vol. 2019, No. 40191 (10.9.2019), p. 7   

V průběhu září se ve finských Helsinkách konala konference Eurofi. Tato konference je pořádána dvakrát 

ročně, oficiálně ve spolupráci se zemí, která aktuálně předsedá Radě EU. Konference (resp. organizace, 

která ji připravuje) je však v soukromých rukou a je financována z příspěvků členských institucí, mezi 

které patří mj. různé banky. Navenek se Eurofi prezentuje jako platforma pro diskuzi mezi finančním a 

veřejným sektorem. Setkání se obvykle účastní přední představitelé evropských institucí. Kritici v souvislosti 

s tím poukazují na neprůhlednost Eurofi a příliš úzký vztah mezi platformou, která je v soukromých 

rukou, a evropskými představiteli. - Poznámka.  

Vláda schválila návrh novely zákona o bankách   

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 17, příl. Legislativa s. II  

Informace k vládnímu návrhu zákona z července 2019, kterým se mění zákon o bankách a zákon 

o spořitelních a úvěrových družstvech (sněmovní tisk č. 559). K nejdůležitějším věcným změnám 

obsaženým v návrhu patří posílení ochrany klientů bank v případech, kdy dochází k přeměnám či 

jakékoliv dispozici s obchodním závodem banky, a řešení některých komplikací v rámci procesu 

soudního přezkumu odnětí bankovní licence či povolení k činnosti družstevní záložny. Úprava také 

snižuje administrativní zátěž tržních subjektů v některých situacích a zjednodušuje pravidla 
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oznamovací procedury v případě přeshraničního pohybu úvěrových institucí. Zároveň doplňuje transpozici 

evropské směrnice č. 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a obezřetnostním dohledu 

nad nimi a přináší i některé změny legislativně-technického charakteru.   

Zbyněk Kalabis  

Z historie centrálního bankovnictví v Libanonu    

Bankovnictví, Sv. 27, (2019) č. 8, s. 40-41  

Seznámení s historickým vývojem i současností centrálního bankovnictví v Libanonu. Ústava 

nezávislého a jednotného státu Libanonské republiky byla přijata v r. 1926, v r. 1943 Libanon vyhlásil 

svoji nezávislost na Francii. Nejstarší centrální bankou působící na jeho území byla centrální banka 

Osmanské říše a v zemi obíhaly turecké bankovky a mince. Po r. 1918 v zemi postupně platily bankovky 

emitované centrální bankou Egypta, francouzské franky, syrské libry a v r. 1924 se ze Syrské banky 

stala banka Sýrie a Velkého Libanonu s právem na emisi měny na 15 let (libanonsko-syrská libra). 

Dále k měnovému vývoji samostatného Libanonu a zřízení centrální banky Banque du Liban v r. 1963. 

V závěru autor zmiňuje data založení centrální banky Sýrie a centrální banky Egypta. 

Zkrácené obsahy časopisů 

Plné texty některých článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny   

Bankovnictví : odborný časopis pro praktickou činnost bank   

Sv. 27, (2019) č. 9  

Čínská vláda se chystá zavést novou kryptoměnu (s. 8); Bezpečnost začíná u stanovení priorit - 

kybernetická bezpečnost v bankovnictví (s. 10-13); Banka pod útokem! (s. 20-21); PML aneb 

legalizace výnosů z trestné činnosti v rukou expertů - professional money laundering (s. 27-29); 

Bankovní balíček s cílem podpořit stabilitu bankovního sektoru schválen (s. 30-31); Nebankovní registr 

jako nástroj pro plnění právních povinností (s. 34-35); Dynamická konverze měn a její podstata (s. 36-37); 

Blíži sa termín splnenia PSD2. Slovenským bankám výnimka pomôže (s. 44-45); Z historie centrální 

banky Turecké republiky (s. 48-49).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 63, (2019) č. 38  

Zavádění EET vstupuje do závěrečné fáze (s. 8); ECB rekordně snížila úroky (s. 8); Jak investovat v nejisté 

době: zlato, dluhopisy, fondy, akcie - téma čísla o investicích v době obchodních válek (s. 10-19); 

Banky nezvládly nová bezpečnostní pravidla. V případě problémů klienty odškodní - bezpečnostní 

standardy pro platby kartou (s. 30-31); Desítky tisíc klientů, úvěry za miliardy. Zájem o půjčky "lidí 

lidem" roste - P2P půjčky (s. 32-33); Světové korporace se topí v hotovosti, nemají do čeho investovat - 

nadměrné hotovostní rezervy (s. 34-35).   

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

Larry Fink ; rozhovor vedl Sven Afhüppe   

"Der Staat muss mehr investieren"    

"Stát musí více investovat"   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 171 (5.9.2019), S. 4-5  

Šéf investiční společnosti Blackrock Larry Fink se v rozhovoru v rámci summitu "Banken-Gipfel" 

vyjadřuje o největších výzvách pro světovou ekonomiku do budoucna i o nutnosti přesvědčit politiky 

o potřebě státních investic. V Německu by stát například mohl vytvořit infrastrukturu pro elektromobily. 

Důvodem technologického zaostávání Evropy za Asií a USA je podle Finka horší schopnost evropských 

podniků přizpůsobit se změnám. V oblasti správy fondů vznikla podle Finka potřeba konsolidace. -- 

Další příspěvky ze summitu "Banken-Gipfel 2019" viz s. 6-11 a v HB č. 172/2019, s. 6-11.  
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Edmund Phelps ; rozhovor vedla Nicole Bastian   

"Nicht mit Geld um sich werfen"    

"Nerozhazovat peníze okolo sebe"  

Handelsblatt, Jgl. 2019, Nr. 162 (23.8.2019), S. 8-9  

Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Edmund Phelps v rozhovoru komentuje současné problémy 

světové ekonomiky. I přes existenci mnoha různých frikcí (mj. protekcionismus v USA) je svět od 

hlubší recese či hospodářské krize zatím daleko. Za klíčový problém rozvinutých zemí však Phelps 

považuje nedostatek inovací, který vede podle něj mj. i k nespokojenosti obyvatel a k preferenci 

populistických subjektů a stran v politice.   

Nicholas Bloom, John Van Reenen, and Heidi Williams   

A toolkit of policies to promote innovation    

Soubor opatření na podporu inovací   

The Journal of economic perspectives, Vol. 33, (2019) No. 3 (Summer), p. 163-184  

Ve vyspělých ekonomikách dochází ke zpomalování růstu produktivity, ke snižování reálného růstu 

mezd a k prohlubování mzdových nerovností. Řešením je podpora inovací. Autoři v článku diskutují 

o různých opatřeních, která mohou podpořit inovace (daňové pobídky na výzkum a vývoj, speciální 

daňové režimy pro patenty, výzkumné granty, aj.), přičemž v závěru přisuzují těmto opatřením různou 

váhu a doporučují tzv. balíček opatření (toolkit). Jednotlivá opatření jsou v rámci balíčku hodnocena 

mj. podle jejich dopadů na nerovnosti, časového horizontu či přínosnosti. - Poznámky.  

Gerd Höhler  

Athen macht Tempo bei Privatisierung : Infrastruktur    

Atény zvyšují tempo privatizace : infrastruktura   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 179 (17.9.2019), S. 26  

Nový řecký premiér K. Mitsotakis zvyšuje tempo prodeje státních podniků. Program privatizace má 

nejen přinést peníze do státní pokladny, ale také posílit důvěru ve vůli nové vlády k reformám. -- O řecké 

ekonomice a nové vládě viz i The Economist č. 9163/2019, s. 63-64.  

Karolína Zábojníková, Jiří Kamenický  

Česká ekonomika zatím roste    

Statistika & my, Sv. 9, (2019) č. 7-8, s. 16-17  

Statistický pohled na meziroční dynamiku HDP a na příspěvky jednotlivých složek k jeho meziroční změně 

v 1. čtvrtletí 2019 v ČR. Hlavním zdrojem růstu HDP zůstala domácí spotřeba, objevil se propad dynamiky 

investiční aktivity, přidaná hodnota v sektoru služeb vzrostla. Slabší růst zaznamenal zpracovatelský 

průmysl a produkce stavebnictví významně posílila. -- Viz také údaje o meziroční dynamice HDP 

v zemích EU na s. 18. -- K meziročnímu růstu ve 2. čtvrtletí 2019 viz HN č. 191/2019 (2.10.2019), s. 14.  

M. Brüggmann, M. Karbalaii   

Die Angst vor dem Absturz : Iran    

Strach z úpadku : Írán  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 149 (6.8.2019), S. 8-9  

V Íránu se projevují následky sankční politiky ze strany USA. Země se nachází v hluboké depresi. 

Vláda připravuje nouzový plán. -- Viz také komentář na s. 14.   

Simeon Kerr, Ahmed Al Omran, Chloe Cornish, Nick Butler, Michael Kavanagh, Steven Bird, Esan 

Swan, Hannah Bishop  

Investing in Kuwait    

Investování v Kuvajtu  

Financial Times, Vol. 2019, No. 40191 (10.9.2019), sep. section (10 p.)   

Představení Kuvajtu jako destinace pro zahraniční investice. Součástí speciální přílohy jsou mj. příspěvky 

o plánovaných hospodářských reformách, o kuvajtské burze, energetickém průmyslu, či o zahraničních 

vztazích Kuvajtu. 
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Zdeněk Lejsek  

Po světě cestuje již 1,4 miliardy populace    

Statistika & my, Sv. 9, (2019) č. 7-8, s. 20-22  

Sektor cestovního ruchu se rychle rozvíjí díky celkovému ekonomickému růstu, cenově dostupnější 

letecké dopravě, technologickým změnám, novým trendům v cestování a usnadnění vízového styku. 

Článek představuje některé výsledky statistik Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) za r. 2017 

a 2018 z globálního pohledu. Zaměřuje se na srovnávací údaje o mezinárodních příjezdech turistů v různých 

světových regionech a jejich dynamiku, dále na příjmy z mezinárodního cestovního ruchu i výdaje na 

cestovní ruch. Autor také seznamuje s podílem cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě v českém 

národním hospodářství. -- Viz i další příspěvky s tématem statistiky cestovního ruchu na s. 24-29.  

By Victor Mallet   

Stage set for Macron's 'second Act'    

Jeviště připraveno pro Macronovo druhé jednání   

Financial Times, Vol. 2019, No. 40192 (11.9.2019), p. 7   

Francouzský prezident E. Macron vstupuje do druhé poloviny svého funkčního období. Dosavadní 

hospodářské reformy provázely demonstrace. Macron však neplánuje se změnami přestat: v plánu je 

například reforma důchodového systému (včetně posunutí věku odchodu do důchodu) či propouštění 

ve veřejné sféře. Kvůli reakcím veřejnosti budou ale reformy pozvolnější. Ekonomická situace je nyní 

ve Francii příznivá, nezaměstnanost klesla na desetileté minimum a hospodářský růst zůstává stabilní, 

navzdory rizikům vyplývajícím z brexitu a zpomalení německé ekonomiky. Někteří z kritiků nicméně 

poukazují na nadměrné veřejné výdaje, které byly v průběhu prezidentova úřadování napumpovány do 

ekonomiky s cílem uklidnit protestující veřejnost. - Poznámky.  

Petr Hlaváček, Julius Janáček  

The influence of foreign direct investment and public incentives on the socio-economic development 

of regions : an empirical study from the Czech Republic    

Vliv přímých zahraničních investic a veřejných pobídek na socioekonomický rozvoj regionů : 

empirická studie z České republiky  

E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 22, (2019) No. 3, p. 4-18  

Česká republika se stejně jako většina ostatních tranzitních ekonomik dlouhou dobu vypořádávala 

s nedostatkem přímých zahraničních investic (PZI), které byly, zejména v období ekonomické 

transformace, pro hospodářství zásadní. Státy proto za účelem zvýšení své atraktivity pro investory 

vytvořily speciální systém veřejných pobídek. Autoři se zabývají otázkou lokalizace PZI do regionů a 

zároveň zkoumají výhody a nevýhody zahraničních investic (tvorba nových pracovních míst vs. tlak 

na lokální podniky). Dále se zabývají konkrétními možnostmi, které ČR v rámci svého systému pobídek 

nabízí, např. osvobození od různých druhů daní, pomoc s rekvalifikací zaměstnanců aj. S pomocí celé 

řady proměnných (populace, množství malých podniků, míra urbanizace, aj.) se snaží odpovědět na 

otázku, zda různá alokace PZI a vládních pobídek hraje roli v rozvoji jednotlivých regionů. Autoři 

docházejí k závěru, že dopad zahraničních investic je převážně pozitivní. Na základě vlastního šetření 

dokládají, že s přílivem investic ze zahraničí rostl v dané lokalitě např. počet malých firem, což 

přispělo k ekonomickému rozvoji oblasti. Závěrem doporučují, aby byly v souladu s národní strategií 

regionálního rozvoje ustaveny mechanismy pro co nejefektivnjší alokaci PZI.   

Informatika. Počítače  

Moritz Koch, Christof Kerkmann   

Eine Frage der Souveränität    

Otázka nezávislosti   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 139 (23.7.2019), S. 4-5  

Německá spolková vláda oznámila svou iniciativu přemoci dominanci USA v oblasti služeb cloud 

computingu. Jde jí především o zachování evropské suverenity. Do této chvíle se evropští 

poskytovatelé nemohli měřit s americkou konkurencí.   
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

An unconscious uncoupling   

Nevědomé odpojování   

The Economist, Vol. 432, (2019) No. 9160, p. 21-23  

Tři desetiletí po svém vzniku myšlenka jednotného vnitřního trhu v EU upadá. Stále větší podíl na 

ekonomice Evropské unie zaujímají služby, integrace v sektoru služeb je ale nedostatečná. Snahy 

o liberalizaci v sektoru služeb započaly již před dvaceti lety, záhy se ale stala prioritou společná 

měna. Firmy, které prodávají zboží, jsou oproti firmám poskytujícím služby v daleko lepším 

postavení. Roztříštěný trh v oblasti služeb narušuje růst evropských firem, kdy evropské firmy 

poskytující služby raději expandují mimo EU, než aby se pokoušely o růst na unijním území. Ursula 

von der Leyen, nastupující předsedkyně EK, jednotný vnitřní trh ve svém červencovém projevu téměř 

nezmínila. -- Viz i příspěvek na s. 13.   

Mathias Hoffmann, Egor Maslov, Bent E. Sørensen, Iryna Stewen  

Channels of risk sharing in the eurozone : what can banking and capital market union achieve?    

Kanály sdílení rizik v eurozóně : čeho může dosáhnout bankovní unie a unie kapitálových trhů?   

IMF Economic Review, Vol. 67, (2019) No. 3, p. 443-495  

Studie zkoumá kanály sdílení rizik v rámci Evropské měnové unie, přičemž jako milník autoři volí 

počátek celosvětové ekonomické krize, tedy r. 2008. Pro první dekádu existence společné měny byla 

typická hlubší finanční integrace a souběžné zvyšování míry sdílení rizik. Druhá dekáda naopak 

ukázala, že dosavadní mechanismy nejsou dostatečně stabilní, a to v dobách, kdy byly nejvíce 

zapotřebí. Autoři se proto věnují období před krizí a zkoumají, jakými prostředky bylo dosaženo 

vhodných mechanismů pro sdílení rizik a proč v krizovém období selhaly. Za použití integrovaného 

modelu DSGE dokládají svá tvrzení, že po krizi 2008 byla v rámci eurozóny každá země zasažena 

různými bankovními šoky, což vedlo ke kolapsu mezibankovního trhu. Autoři závěrem poukazují na 

důležitost současného vytvoření bankovní unie i unie kapitálových trhů. Pro úspěšnou integraci 

eurozóny proto navrhují souběžné dokončení obou unií. - Poznámky.  

Philip R. Lane  

Macrofinancial stability and the euro    

Makrofinanční stabilita a euro   

IMF Economic Review, Vol. 67, (2019) No. 3, p. 424-442  

Autor hodnotí dosavadní vývoj eurozóny od samého vzniku společné měny a zaměřuje se zejména na její 

makrofinanční stabilitu. Při procesu stabilizace definuje dvě zásadní hlediska, která v textu dále analyzuje - 

preventivní proticyklická opatření a pokrizová opatření. Vychází ze zkušenosti s ekonomickou krizí 

z r. 2008 a kriticky hodnotí podniknuté kroky, způsobené dle něj nedostatečnými nástroji krizového 

managementu. V obecné rovině sleduje vývoj společné měny a mapuje výskyt makroekonomických 

nerovnováh a jejich šíření. Detailněji se věnuje dění v eurozóně v období 2007-2012, kdy byl svět 

zasažen globální ekonomickou krizí, jež podle něj přispěla k urychlení nutných reforem v rámci 

eurozóny. Ač je nyní její architektura ve srovnání s r. 1999, kdy byl program společné měny spuštěn, 

zásadně vyspělejší, autor navrhuje další zlepšení. Národním vládám doporučuje využít dnes již 

propracovanou institucionální strukturu a vypracovat vhodně nastavené programy sdílení rizik, které 

mohou pomoci zmírnit riziko krize, které pro eurozónu představuje největší potenciál zranitelnosti. - 

Poznámky.  

Nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová o hospodářské a sociální politice 

Evropské unie   

Fórum sociální politiky, Sv. 13, (2019) č. 4, s. 12   

Otisk části oficiálního českého překladu nového programu předsedkyně Evropské komise Ursuly von 

der Leyen s názvem "Unie, která si klade vyšší cíle: Moje agenda pro Evropu". Zdůrazňuje v něm cíl 

dosáhnout sociální spravedlnosti a prosperity, což umožní evropské sociálně tržní hospodářství, na 

jehož principech Unie stojí. Dále hovoří o zesílené podpoře malým a středním podnikům, které 

pokládá za páteř evropského hospodářství, a avizuje záměr předložit zvláštní strategii pro malé a 

střední podniky. Důležitou prioritou je pro von der Leyen také dokončení unie kapitálových trhů, což 
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chce podpořit zřízením fondu soukromého a veřejného sektoru, jenž by byl zaměřen na veřejné 

nabídky akcií malých a středních podniků s prvotní investicí z prostředků EU. Za důležitý cíl pokládá 

také akční plán pro plné provádění evropského pilíře sociálních práv, který by mimo jiné zaručil, že 

každý pracovník v EU bude mít spravedlivou minimální mzdu. -- Dva komentáře programu viz s. 20-22.  

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

Niall Ferguson ; rozhovor vedl Torsten Riecke   

"Ich bin für einen neuen Kalten Krieg"    

"Jsem pro novou studenou válku"  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 171 (5.9.2019), S. 14-15  

Známý historik Niall Ferguson, jenž mj. předpověděl vzestup Číny jako velmoci, v rozhovoru 

vyjadřuje své názory na obchodní válku mezi Čínou a USA a vztah mezi oběma zeměmi obecně. 

Symbióza mezi Čínou a USA ("Chimerica") je podle Fergusona trvale zničená. Dále tvrdí, že ze 

vzájemných vztahů profitovala spíše Čína a je překvapivé, že Spojeným státům trvalo tak dlouho si 

uvědomit, v jakého rivala se Čína promění. V dohledné době není pravděpodobný vojenský konflikt, 

hrozí ale eskalace sporů v technologické oblasti. Evropa zaujímá v oblasti technologií pozici 

"rozhodčího soudce" svými regulatorními aktivitami, což odborník hodnotí pozitivně. Jak dlouho bude 

nová "studená válka" mezi USA a Čínou trvat a kdo z ní vyjde jako vítěz a kdo jako poražený, zatím 

zřejmé není. Podle Fergusona je však do budoucna nevyhnutelná krize politického systému v Číně. -- 

Téma obchodní války USA a Číny též v rozhovoru s německým historikem Wernerem Plumpe viz 

WiWo č. 33/2019, s. 40-41.  

Aleš Hrubý  

Pašeráci cigaret    

Clo-douane, Sv. 53, (2019) č. 7-8, s. 18-19  

Představení aktuální situace okolo padělaných cigaret a cigaret pašovaných do ČR. Důvody poptávky 

po ilegálních cigaretách, zdrojové oblasti pašovaných cigaret, případy řešené celní správou v poslední 

době a jejich specifika.   

Aleš Hrubý  

Pátrání v roce 2018    

Clo-douane, Sv. 53, (2019) č. 9, s. 3, 10-12  

Výsledky činnosti celní správy na úseku pátrání za r. 2018. Status, věcná a místní působnost. Trendy a 

vývoj ve vybraných prověřovaných oblastech (tabák a tabákové výrobky, podvody na DPH, protidrogová 

problematika, případ TROFI, aj.). Shrnutí cílů celní správy pro příští období.   

Martin Wolf  

The IMF today and tomorrow    

Současnost a budoucnost Mezinárodního měnového fondu   

Finance & development, Vol. 56, (2019) No. 2 (June), p. 5-8  

Mezinárodní měnový fond byl vybudován na závazku spolupráce mezi členskými státy, tento příslib 

se ale pomalu vytrácí. Ve světě kolem MMF probíhají neustálé změny, na které by se měla tato 

mezinárodní finanční instituce připravit. Autor článku charakterizuje hlavních osm oblastí změn, které 

fungování MMF ovlivňují (posun v globálním hospodářství, nárůst rivality supervelmocí, populismus, 

obrat v globalizaci, technologický rozvoj, finanční nestabilita, sekulární stagnace, klimatická politika). 

Upozorňuje na některá omezení i nutnost poučení se z chyb. Pro úspěšnou adaptaci MMF na nové 

okolnosti autor identifikuje důležité úkoly a výzvy (např. podíly na hlasovacích právech, adekvátní 

finanční zajištění, transparentní výběr vedení a zapojení globálních lídrů). -- Viz i další příspěvky čísla 

související s výročím založení MMF a jeho činností i brettonwoodským systémem na s. 9-26.  
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Podnik a podnikání  

Thomas Hanke  

Gründungsoffensive auf französisch : Frankreich    

Zakládání podniků po francouzsku : Francie   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 181 (19.9.2019), S. 10-11  

Francie má ambici stát se nejatraktivnější zemí pro start-upy v Evropě. Do r. 2025 by mělo vzniknout 

ve Francii 25 tzv. jednorožců, což jsou podniky s hodnotou vyšší než 1 miliarda eur (dnes jich ve 

Francii působí 7). V polovině září se konala v Paříži akce s názvem "France Digital Day", kam byli 

pozváni i institucionální investoři. V plánu jsou dále různá podpůrná opatření ze strany státu, jako 

např. jednodušší podmínky získávání víz pro zaměstnance digitálních podniků. Podle zjištění 

společnosti EY disponuje Francie lepším prostředím pro zakládání start-upů než Německo. -- K digitalizaci 

viz i příspěvky na s. 26 a 48.  

By Andrew Edgecliffe-Johnson and Alice Hancock  

Puff of hope for tobacco makers    

Závan naděje pro výrobce tabákových výrobků  

Financial Times, Vol. 2019, No. 40183 (31.8.2019), p. 6   

Dvě velké tabákové firmy Altria a Philip Morris International chystají fúzi. Oba podniky se přitom 

rozdělily v r. 2008 a je překvapením, jak vysokou hodnotu si obě firmy dokázaly uchovat v době, kdy 

se všeobecně hovoří o škodlivých dopadech tabákových výrobků. Tabákový průmysl se nyní nachází 

na rozcestí. Klesá zájem o tradiční výrobky a roste obliba alternativních produktů, jako např. elektronických 

cigaret. Plánovaná fúze může společnostem pomoci vzhledem k jejich zaměření posílit postavení na 

obou trzích, tj. s tradičními i alternativními tabákovými výrobky. Otázkou do budoucna ovšem 

zůstává, jak se dohledové instituce postaví k regulaci alternativních tabákových výrobků. - Na konci 

září 2019 firmy ukončily jednání o spojení.   

Andrew Hill  

The limits of the pursuit of profits    

Limity snahy o dosahování zisku  

Financial Times, Vol. 2019, No. 40203 (24.9.2019), p. 8   

Podniky si stále více uvědomují, že dřívější cíle (maximalizace zisku, maximalizace hodnoty podniku) 

už v dnešní době nestačí, a že je třeba sledovat i tzv. společenskou odpovědnost, tj. odpovědnost vůči 

širšímu okolí kromě akcionářů (zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé). Kritici (zejména v USA) však 

poukazují na to, že "odpovědnost vůči všem znamená zároveň odpovědnost vůči nikomu" - širší cíle jsou 

hůře měřitelné a vzniká riziko jejich zneužívání ve snaze maskovat mizerné hospodářské výsledky. -- 

O negativních důsledcích dosavadních cílů podnikání viz komentář "Saving capitalism from the 

rentiers" v č. z 18.9.2019 na s. 7.   

Petr Sprinz  

Úvěrové financování v insolvenčním řízení : mechanika uzavření a povaha pohledávek    

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 15-16, s. 526-531  

Úvěrové financování v insolvenčním řízení má dlužníku zásadně napomoci zachovat či obnovit 

provoz závodu. Autor uvádí, že pravidla insolvenčního řízení standardně předjímají přednostní 

postavení pohledávek poskytovatelů úvěrového financování. V této části se zaměřuje na uzavírání 

smlouvy o úvěrovém financování s ohledem na toto přednostní právo, rozebírá, kdo je osobou s přednostním 

právem, jak se uplatňuje toto právo a jaké jsou následky porušení pravidel uplatnění přednostního 

práva. Dále zvažuje povahu pohledávek z úvěrového financování. Zabývá se také pohledávkami 

z úvěrového financování přijatými po povolení reorganizace a postavením věřitele v probíhajícím 

insolvenčním řízení. Autor upozorňuje na zhoršení postavení dosavadních zajištěných věřitelů s ohledem 

na úvěrové financování a na kontroverze ohledně dopadů s vysokým potenciálem zneužití. - 

Poznámky. 
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Dana Heide, Klaus Stratmann   

Wirtschaft warnt vor Ratingsystem : China    

Hospodářství varuje před systémem hodnocení : Čína   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 166 (29.8.2019), S. 8-9  

V Číně byl zaveden systém hodnocení podniků. V případě, že se podnik odchýlí od stanovených 

pravidel, hrozí mu sankce. Podle odborníků může mít opatření nepříznivý dopad i na evropské firmy. 

Hůře hodnocené podniky budou mj. pravděpodobně častěji kontrolovány. Pro malé podniky může být 

nicméně obtížné se v systému orientovat. Jak dokládají případy zmíněné v článku, je systém náchylný 

i na zkreslení. Podle odborníků je dále možné, že budou součástí systému hodnocení i politická 

kritéria. V neposlední řadě panují obavy ze zneužití dat.  

Pojišťovnictví. Sociální péče  

Christoph Metzger   

Accounting of the German statutory pension scheme : balance sheet, cross-sectional internal rate 

of return and implicit tax rate    

Účetní pohled na německý zákonný penzijní systém : bilance, průřezová vnitřní míra 

návratnosti a implicitní daňová sazba   

Fiscal studies, Vol. 40, (2019) No. 2, p. 239-270  

Autor se zaměřuje na udržitelnost povinného penzijního systému v Německu a představuje účetní rámec 

pro výpočet bilance tohoto průběžně financovaného penzijního systému za období 2005-2014. 

Rozebírá působení automatického vyrovnávacího mechanismu na finanční stabilitu důchodového 

systému. Dále nastiňuje metodologii výpočtu úhrnné průřezové vnitřní míry návratnosti (IRR) systému 

v daném období a zjišťuje, že vnitřní míry návratnosti jsou financovány zejména nárůstem příspěvků a 

rostoucími podfinancovanými závazky. Z pohledu nákladů systému pak vnitřní míra návratnosti 

vyplývá zejména z měníci se dlouhověkosti. Autor dále propočítává implicitní daňovou sazbu a za 

pomoci demografických projekcí analyzuje a osvětluje dopady demografických změn na bilanci 

systému. - Poznámky.  

Gregor Waschinski, Jan Hildebrand   

GroKo bewegt sich bei der Grundrente    

Velká koalice se posunula v jednání o základním důchodu   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 182 (20.9.2019), S. 6-7  

Německá vláda jedná o tzv. základním důchodu (Grundrente), což je návrh výše důchodů pro 

zaměstnance s nízkými mzdami, kteří nejméně 35 let přispívali do systému důchodového zabezpečení 

(započítává se však i doba péče o děti a rodinné příslušníky). Opatření má zamezit chudobě ve stáří. 

Zatím není zcela jasné, kolika obyvatel se bude "Grundrente" týkat, ani jak přesně bude opatření 

financováno. Dosavadní neshody ve vládní koalici se týkaly především způsobu posuzování nároku na 

základní důchod. V současné době vzniká pracovní skupina, která bude jednat o kompromisním návrhu 

vytvořeném spolkovým ministrem práce H. Heilem a ředitelem Spolkového kancléřství H. Braunem. -- 

Viz i příspěvek na s. 3 a komentář na s. 7.  

Jak si šetří na důchod Češi ve věku 50 až 65 let?   

Profi poradenství & finance, Sv. 7, (2019) č. 8, s. 22-23  

Seznámení s výsledky průzkumu společnosti Broker Consulting z dubna 2019 zaměřeného na formy 

spoření na penzi u osob ve věku 50 až 65 let v ČR. Zjištěné výsledky o finančních produktech 

používaných pro tvorbu finanční rezervy na penzi ukazují výraznou finanční konzervativnost dotázaných. 

Zároveň se projevilo, že přes 40 % budoucích českých penzistů nemá zásadní obavy z finančních 

dopadů odchodu do důchodu, nicméně 28 % respondentů tuto bezstarostnost nesdílí. Průzkum se věnoval 

také oblastem, kterých se ve spojitosti s odchodem do důchodu a stárnutím Češi nejvíce obávají. -- Viz 

také článek na s. 24-25. 
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Antonín Daněk  

Odstupné, ochranná lhůta a ukončení zaměstnání    

Národní pojištění, Sv. 50, (2019) č. 8-9, s. 30-33  

Autor se zabývá problematikou odstupného s ohledem na oblast zdravotního pojištění. Příslušný zákon 

č. 592/1992 Sb. stanovuje, že vyměřovací základ pro zaměstnance se snižuje o odstupné. To je 

standardně zdaněno, nicméně se nezahrnuje do vyměřovacího základu zaměstnance a neodvádí se z něj 

pojistné. Článek obsahuje případy z praxe, jejichž pomocí je demonstrováno, jak dle zákoníku práce 

správně postupovat. Dále je rozebíráno nemocenské pojištění - konkrétně se autor věnuje předpisům, 

které stanovují, v jakých případech vzniká nárok na nemocenské i za předpokladu existence tzv. ochranné 

lhůty. Poslední část příspěvku se soustřeďuje na povinnost zaměstnavatelů související s ukončováním 

jejich činnosti, která spočívá v odhlášení všech zaměstnanců u zdravotní pojišťovny. Tímto 

zaměstnavatel pojišťovně oznamuje, že již není plátcem pojistného za své zaměstnance.   

Pojistný trh v 1. pololetí   

Profi poradenství & finance, Sv. 7, (2019) č. 8, s. 52-53  

Stručné statistické zhodnocení vývoje pojistného trhu v ČR v prvním pololetí r. 2019 dle údajů ČAP. 

Článek přináší charakteristiku dynamiky obchodní produkce v životním pojištění a její meziroční 

porovnání. Upozorňuje, že varovnou zprávou pro životní pojištění zůstává přetrvávající pokles počtu 

pojistných smluv, nicméně počet jednorázových smluv se zvyšuje. Dále je zmíněn podíl jednotlivých 

pojišťoven na celkovém pojistném, posílení oblasti neživotního pojištění oproti r. 2018 (o 5,7 %) i objemy 

majetkových škod vzniklých ve zkoumaném období. -- Zhodnocení vývoje za r. 2018 viz Pojistný 

obzor č. 3/2019, s. 33-37.  

Radka Tesolinová  

Práce v institucích EU : důchodové pojištění    

Národní pojištění, Sv. 50, (2019) č. 8-9, s. 16-19  

Článek se věnuje zvláštnímu systému důchodového pojištění, který se vztahuje na zaměstnance 

vybraných institucí Evropské unie. Často dochází k nejasnostem ohledně důchodového pojištění 

českých euroúředníků zejména co se týče převodu jejich důchodových práv do ČR. V rámci EU však 

existuje zvláštní systém, který funguje samostatně a není nikterak koordinován s důchodovými 

systémy členských států. Na základě služebního řádu pro úředníky Evropských společenství a 

pracovního řádu pro ostatní zaměstnance Evropských společenství autorka vysvětluje, jak v praxi 

probíhá realizace převodu důchodových práv. V případě, že daný úředník získá důchodová práva v systému 

EU (tzn., že musí být v rámci tohoto systému minimálně 10 let pojištěn) - jeho práva je možné převést 

do českého systému, nicméně pouze do veřejného důchodového pojištění (I. pilíře). Převedení práv do 

doplňkového penzijního spoření tedy není možné. Autorka dále přibližuje, jakým způsobem je o převod 

možné žádat a jak tento proces probíhá.   

Zkrácené obsahy časopisů 

Plné texty některých článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny   

Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví   

Sv. 96, (2019) č. 3  

Technické rezervy jsou primárně peníze klientů - rozhovor s V. Bezděkem o plánovaném zdanění 

technických rezerv pojišťoven (s. 4-6); Nesystémové zdanění rezerv pojišťoven se projednává v Poslanecké 

sněmovně (s. 8-9); Význam sektorového hodnocení ML/FT rizik v oblasti životního pojištění (s. 10-14); 

Udržitelné finance: hudba blízké budoucnosti - investiční plán pro udržitelnou Evropu v souvislosti 

s evropským klimatickým balíčkem (s. 15-17); Sporné otázky odpovědnosti za radu zákazníkovi - 2. část - 

dle ZDPZ (s. 18-27); Hodnocení vývoje pojistného trhu v roce 2018 (s. 33-37); Pojištění sportovců (s. 38-41); 

Pojistné trhy zemí visegrádské čtyřky - vývoj v letech 2012–2017 (s. 42-43); Sto let československé 

měny (s. 45-49). 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství  

By Thomas Hale and Judith Evans   

A housing bubble set to burst?    

Bublina na trhu s bydlením je připravena prasknout?   

Financial Times, Vol. 2019, No. 40196 (16.9.2019), p. 17   

Shrnutí současné situace na trhu s bydlením pro studenty ve Velké Británii. V uplynulých 20 letech v Británii 

trh s bydlením pro studenty prožil mohutný boom, a to zejména v bývalých průmyslových městech. 

Objevují se ale známky přesycení tohoto trhu. Počty studentů, na základě kterých se stavělo, byly mnohdy 

přehnaně optimistické. Budovy nejsou dostatečně obsazené a nadbytečné prostory jsou přebudovávány 

na jiné účely. Další otázky se týkají kvality studentského bydlení včetně ochoty investovat do 

nutných renovací.   

Carolin Martin and Frank Westerhoff   

Regulating speculative housing markets via public housing construction programs : insights from 

a heterogeneous agent model    

Regulace spekulativních trhů s bydlením prostřednictvím programů veřejné výstavby : 

nahlédnutí pomocí modelu heterogenních agentů   

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik   = Journal of economics and statistics, Vol. 239, 

(2019) No. 4, p. 627-660  

Nestabilita bytového trhu může být pro reálné hospodářství dosti škodlivá, jak ukázal např. propad 

trhu s bydlením v USA v r. 2006. Autoři analyzují, zda programy výstavby veřejného bydlení mohou 

tlumit fluktuace trhu s bydlením. V první části se podrobněji zaměřují na dynamiku trhu s bydlením a 

seznamují s modelovým rámcem tohoto trhu, ve kterém vzájemně reagují spekulativní i reální síly. 

Poté simulují dopady čtyř hypotetických programů veřejné výstavby na vývoj cen bydlení. Hodnotí 

účinnost stabilizační politiky a uvádějí, že přijatelné a dobře míněné programy veřejné výstavby 

nemohou tlumit zkoumané fluktuace. Mohou sice snížit průměrnou cenu nemovitostí, ale nezajistí 

přiblížení ceny k fundamentálním hodnotám. Snížením cen nemovitostí také veřejná výstavba 

vytěsňuje soukromou bytovou výstavbu, což je z ekonomického pohledu nežádoucí. - Poznámky.  

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

Tomáš Nejedlý  

Firmy o nás vedia čoraz viac, ale pohľad do súkromia nesmú zneužiť : osobné údaje    

Trend, Sv. 29, (2019) č. 33, s. 36-39  

K problematice monitorování zaměstnanců na pracovišti a k obavám ze ztráty soukromí a možného 

zneužití údajů získaných zaměstnavatelem. Autor přibližuje roli umělé inteligence při sledování 

zaměstnanců a jejich digitální komunikace s ostatními zaměstnanci, sběr dat o zaměstnancích např. 

prostřednictvím elektronických monitorovacích náramků a dále se zaměřuje na limity tohoto chování. 

Zmiňuje právní regulaci sběru dat a ochrany osob před zneužitím osobních údajů, dopady GDPR na 

danou oblast a shrnuje podmínky zákonnosti kontrolní činnosti zaměstavatele.   

Barbara Gillmann  

Gut bezahlte deutsche Lehrer    

Dobře placení němečtí učitelé   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 175 (11.9.2019), S. 12   

Německo v mezinárodním srovnání dopřává učitelům nejvyšší platy. Celkové výdaje na školský 

systém jsou však podprůměrné. OECD ve své zprávě Letmý pohled na vzdělávání 2019 dále kritizuje, 

že Německo šetří na základních školách. 
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Michael W.L. Elsby and Gary Solon   

How prevalent is downward rigidity in nominal wages? : international evidence from payroll records 

and pay slips    

Jak rozšířená je strnulost nominálních mezd směrem dolů? : mezinárodní poznatky vycházející 

ze záznamů z výplatních pásek  

The Journal of economic perspectives, Vol. 33, (2019) No. 3 (Summer), p. 185-201  

J. M. Keynes vysvětloval prostřednictvím mzdové rigidity (strnulosti) chování trhu práce během 

hospodářského cyklu. Strnulost mezd směrem dolů spočívá v tom, že zaměstnanci čelí raději 

propouštění než snižování mezd. Jaký je skutečný výskyt rigidity nominálních mezd se však obtížně 

zjišťuje kvůli různým zkreslením. Autoři shrnují poznatky ze studií z různých zemí (Velká Británie, 

USA, Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko, Mexiko, Irsko, Jižní Korea, Portugalsko, Švédsko a Finsko) 

a zjišťují, že k meziročnímu snižování nominálních mezd dochází daleko častěji, než se v ekonomii 

předpokládá. - Poznámky.  

Seamus McGuinness and Paul Redmond  

The impact of a minimum-wage increase on temporary-contract workers    

Vliv zvýšení minimální mzdy na pracovníky se smlouvou na dobu určitou  

Fiscal studies, Vol. 40, (2019) No. 2, p. 149-173  

Autoři zjišťují dopad nárůstu minimální mzdy v Irsku v r. 2016 na počet odpracovaných hodin a na 

pravděpodobnost ztráty zaměstnání u pracovníků s minimální mzdou. Zaměřují se zejména na skupinu 

pracovníků se smlouvou na dobu určitou, která může být více citlivá ke změnám pracovních podmínek 

než osoby s trvalým pracovním poměrem. Výsledky ukazují, že nárůst minimální mzdy má negativní a 

statisticky významný dopad na počet odpracovaných hodin pracovníků s minimální mzdou, průměrný pokles 

činil zhruba 0,6 hodiny za týden. U dočasně zaměstnaných osob byl pokles větší, zhruba 3 hodiny týdně. 

Nebylo zjištěno, že by nárůst minimální mzdy vedl ke zvýšení pravděpodobnosti ztráty zaměstnání 

v půlročním období po navýšení tarifu minimální mzdy. - Poznámky.  

Petr Wija  

Vývoj zaměstnanosti starších osob ve vybraných zemích EU    

Fórum sociální politiky, Sv. 13, (2019) č. 4, s. 22-26  

Demografické změny a stárnutí populace představují v současné době velkou výzvu, kterou je možno 

zvládnout správným nastavením politiky zaměstnanosti a důchodové politiky. Prioritními politickými 

strategiemi jsou tak zvyšování zaměstnanosti starších osob a prodloužení pracovního života. Autor analyzuje 

ekonomickou aktivitu lidí starších 55 let v Česku, Německu, Rakousku, Finsku, Švédsku a Francii a 

porovnává míru nezaměstnanosti a celkové politické participace v rámci této kategorie. Srovnání podrobuje 

důchodové systémy sledovaných zemí, stejně jako tamní průměrnou délku pracovního života a dochází 

k následujícím závěrům. Zaměstnanost starších osob je vyšší tam, kde existují menší rozdíly v participaci 

mužů a žen na trhu práce a tam, kde se věk odchodu do důchodu mezi pohlavími neliší. Zkoumané země 

vykazují velmi odlišnou míru nezaměstnanosti, což autor přičítá různému nastavení důchodových systémů. 

Závěrem autor navrhuje, aby byla za účelem větší udržitelnosti důchodového systému v ČR zvýšena 

dostupnost postupného odchodu do důchodu, tedy tzv. částečného důchodu. - Poznámky.  

By Peter Harasztosi and Attila Lindner   

Who pays for the minimum wage?    

Kdo platí za minimální mzdu?   

The American Economic Review, Vol. 109, (2019) No. 8, p. 2693-2727  

Minimální mzda je i po několik desetiletí svojí existence stále poněkud kontroverzním opatřením, kdy 

odpůrci tohoto opatření se obávají negativních dopadů na zaměstnance s nízkou kvalifikací v podobě 

propouštění. Autoři v článku zkoumají dopady trvalého a výrazného zvýšení minimální mzdy v Maďarsku 

a zjišťují, že opatření vedlo k růstu mezd u zaměstnanců pobírajících minimální mzdu. K propouštění 

docházelo pouze v nízké míře. Zvýšení mezd se přeneslo na spotřebitele. Autoři proto docházejí k závěru, 

že minimální mzda může vést k přerozdělení příjmů od spotřebitelů k zaměstnancům s nízkými 

mzdami bez ztráty efektivnosti. - Poznámky. 
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Ladislav Jouza  

Změny v zaměstnávání cizinců    

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM], Sv. 14, (2019) č. 10, s. 3-5  

Článek upozorňuje na změny provedené s účinností od 1.7.2019 novelou zákona o pobytu cizinců na 

území ČR v oblasti zaměstnávání cizinců. Shrnuje právní režim zaměstnávání občanů ze států EU a 

informační povinnosti zaměstnavatele. Následně rozebírá problematiku zaměstnanecké karty, žádosti 

o zaměstnaneckou kartu a případy zaměstnávání cizince agenturou práce. Dále se zaměřuje na změny 

v nutnosti souhlasu MV ke změně zaměstnavatele, podstatných náležitostí smlouvy nebo druhu práce; 

na lhůty v souvislosti se zaměstnaneckou kartou; na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání 

zaměstnání; na tzv. modrou kartu pro kvalifikované zaměstnance i na mimořádné pracovní vízum. -- 

Viz také příspěvek v čas. Práce a mzda č. 9/2019, s. 8-13. 

Zkrácené obsahy časopisů 

Plné texty některých článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny   

Práce a mzda  

Sv. 67, (2019) č. 10  

Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru (s. 7-13); 

Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb - směrnice 

2018/957/EU (s. 16-18); OSVČ - podnikání a vyslání v rámci Evropské unie - povinnosti v oblasti 

sociálního zabezpečení (s. 22-24); Pojistné placené zaměstnavatelem z dosaženého příjmu (s. 25-28); 

Započtení pohledávky na náhradu škody vůči mzdě zaměstnance - judikát (s. 35-37).  

Práce a mzda  

Sv. 67, (2019) č. 9  

Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky - 176/2019 Sb. (s. 8-13); Konkurenční 

doložka v praxi (s. 14-19); Zaměstnávání brigádníků (s. 20-24); Přerušení pracovní cesty - doplněno 

řadou odpovědí na praktické otázky (s. 25-29); Švarcsystém z pohledu inspekce práce (s. 37-41); 

Zastupování zaměstnavatele jeho zaměstnancem - judikát (s. 48-51).  

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM]   

Sv. 14, (2019) č. 10  

Změny v zaměstnávání cizinců (s. 3-5); Neplatná výpověď z pracovního poměru: odpovědnost 

vedoucího (s. 10-13); Přestávky v práci (s. 14-18); Může zaměstnavatel sledovat zaměstnance? (s. 19-22); 

Úmluvy Mezinárodní organizace práce v českém právu (s. 31-35); Reklama, dary a daň z příjmů (s. 36-39); 

Příjmy zaměstnanců, které jsou osvobozené od daně (s. 40-44); Darování a odběr krve a orgánů z hlediska 

daně z příjmů (s. 45-46); Výběrové řízení - podle zákona o úřednících územních samosprávných celků 

(s. 65-68); Daňové a účetní odpisy - vybrané problémy vybraných účetních jednotek (s. 69-72).   

Právo  

Michal Plaček, Martin Schmidt, František Ochrana, Milan Půček  

Factors affecting the length of procedure in public procurement : the case of the Czech Republic  

[elektronický zdroj]   

Faktory ovlivňující délku procesu zadávání veřejných zakázek : případ České republiky   

Prague economic papers, Vol. 28 (2019), No. 3, p. 313-329  

Autoři se zabývají procesem zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví v ČR v letech 2010-2015. 

Konkrétně je zjišťováno, zda délka zadávacího řízení ovlivňuje cenu a jaké další faktory cenu 

ovlivňují. Délka procesu podle autorů vliv na cenu nemá. Proces zadávání může prodloužit celá řada 

faktorů, mj. to, který typ subjektu zakázku uzavírá (např. obec, státní podnik, nevládní organizace či 

jiný typ), očekávaná hodnota zakázky či zvolený typ zadávacího řízení. Ke zkrácení procesu vede 

naopak outsourcing. Plný text dostupný z: https://doi.org/10.18267/j.pep.692  

 

  

https://doi.org/10.18267/j.pep.692
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Pavel Procházka, Jan Holinka   

Finanční šetření při trestním řízení    

Clo-douane, Sv. 53, (2019) č. 7-8, s. 10-11  

Finanční šetření v trestním řízení jako proces vyhledání, dokumentace a zajišťování výnosů z trestné 

činnosti. Představení problematiky, finanční šetření v praxi, výsledky celní správy za r. 2018.   

Martin Maisner, Vladimír Smejkal, Miroslav Uřičař   

Je používání dynamického biometrického podpisu v rozporu s GDPR?    

Bulletin advokacie, Sv. 2019, č. 9, s. 20-31  

V březnu 2019 rozvířilo vody dodavatelů i uživatelů technologie tzv. dynamického biometrického 

podpisu rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, které autorům neznámému subjektu uložilo 

pokutu ve výši 250 000 Kč primárně za to, že údajně porušil zásadu zpracování osobních údajů 

stanovenou v čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tedy zásadu, že osobní údaje musí 

být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou 

zpracovávány ("minimalizace údajů"). Protože uvedené rozhodnutí kromě postihu za používání 

dynamického biometrického podpisu vyslovilo i řadu poměrně překvapivých myšlenek, považují 

autoři článku za nutné se jím podrobněji zabývat. - Poznámky.  

Josef Vedral   

K posledním novelám správního řádu    

Správní právo, Sv. 52, (2019) č. 5, s. 261-293  

Článek se zaměřuje na tři poslední novely správního řádu, zákon č. 183/2017 Sb., zákon č. 225/2017 Sb. 

a zákon č. 176/2018 Sb. Kriticky hodnotí, že dvě z nich nebyly přijaty samostatně, ale jako součásti 

jiných zákonů - zákona schváleného v souvislosti s novým přestupkovým zákonem a novely 

stavebního zákona. Pouze novela z r. 2018 týkající se ustanovení o podjatosti byla přijata jako 

samostatný zákon. První novela s účinností od 1.7.2017 obsahuje úpravu tzv. hybridní pošty, 

přísnější ochranu utajovaných informací ve správním řízení, nově pojatou úpravu prohlašování 

nicotnosti rozhodnutí a také změnu úpravy vydávání příkazu. Úprava přijatá novelou stavebního 

zákona (účinná od 1.1.2018) se týká změny obsahu závazných stanovisek a lhůty pro přezkum 

opatření obecné povahy. Autor rozebírá jednotlivé změny a upozorňuje na jejich možná sporná 

místa. Zdůrazňuje také, že by si správní řád po více než deseti letech fungování zasloužil 

systematičtější revizi.   

Georgios Pavlidis  

Learning from failure : cross-border confiscation in the EU    

Poučení se z neúspěchu : přeshraniční zabavování v EU  

Journal of financial crime, Vol. 26, (2019) No. 3, p. 683-691  

V Evropské unii se stále nedaří v odpovídající míře zabavovat majetek pocházející z trestné činnosti. 

Slabinou je především nedostatečnost vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci mezi různými 

členskými státy. V r. 2016 navrhla Evropská komise Nařízení o vzájemném uznávání příkazů ke 

konfiskaci. V článku je představen tento nástroj v kontextu dřívějších iniciativ, jejichž nefunkčnost 

přiznala při svém hodnocení i sama Evropská unie. - Poznámky.  

Marek Moravec  

Nezákonné zajišťovací příkazy a náhrada škody po státu    

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 15-16, s. 545-550  

S vydáváním nezákonných zajišťovacích příkazů souvisí také zhodnocení právních možností při 

uplatňování vzniklých nároků z nezákonného výkonu veřejné správy. Autor se zamýšlí nad tím, 

zda současný procesní postup při uplatňování náhrady škody způsobené státem při výkonu veřejné 

moci dává jednotlivým poškozeným možnost se reálně, efektivně domoci odpovídající náhrady. 

Nejprve představuje současnou koncepci a podmínky pro uplatnění odpovědnosti státu při výkonu 

veřejné moci i procesní postup poškozeného. Poté zdůrazňuje nutnost nastavení účinného a efektivního 

postupu pro odstranění negativních následků nezákonného výkonu v oblasti zajišťovacích příkazů 

(ZP). Dokládá postup správce daně, možnost ochrany proti ZP i reálný postup poškozeného coby 

příjemce ZP. Návazně přibližuje nutnost změny právní úpravy v zákoně č. 82/1998 Sb. a možný 
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návrh nové koncepce vedoucí k zjednodušení a faktickému zkrácení postupu pro uplatnění a 

domožení se náhrady škody. - Poznámky. -- Ke škodě z neoprávněných zajišťovacích příkazů viz 

HN č. 182/2019 (19.9.2019), s. 4.   

Nový zákon o skutečných majitelích   

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 15-16, s. II (aktualita)   

Informace o návrhu zákona o skutečných majitelích, jehož cílem je řádně transponovat do českého 

právního řádu některé nové požadavky unijní legislativy týkající se evidování osob, které mají faktický 

vliv na ovládání některých entit s majetkovou hodnotou. Právní úprava směřuje k zprůhlednění vztahů a 

struktur právnických osob z hlediska posílení důvěryhodnosti a konkurenčního prostředí v obchodním 

styku. Článek přibližuje novou právní úpravu pojmu skutečný majitel a podrobněji rozebírá předmět 

navrhovaného zákona - proces zápisu údajů o skutečném majiteli, automatické předávání některých 

údajů z veřejného rejstříku, způsob přístupu k údajům v evidenci, řešení nesprávných nebo chybějících 

údajů v evidenci a stanovení odpovídajících sankcí. Je zdůrazněno, že návrh vychází ze záměru odklonit 

agendu skutečných majitelů od soudů k rukám notářů, kteří se na ni mohou lépe specializovat. Předpokládaná 

účinnost zákona je ke konci r. 2020. -- K tématu viz také Veřejné zakázky č. 4/2019, s. 59-60.  

Tomáš Svoboda  

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci - ve prospěch jednotlivce nebo veřejné moci?    

Právník, Sv. 158, (2019) č. 8, s. 793-802  

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci je pevnou součástí systému prostředků 

ochrany práv jednotlivců před veřejnou mocí. Obecné zakotvení této odpovědnosti se nachází v zákoně 

č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 

úředním postupem. Tento zákon určitým způsobem omezuje nároky poškozených na náhradu škody, 

tím nechrání pouze poškozeného, ale v jistém smyslu také stát. Příspěvek se zamýšlí nad otázkou, zda 

a do jaké míry může zákon o odpovědnosti za škodu sloužit také státu, resp. výkonu veřejné moci. 

Autor rozebírá pojem "mrazící efekt" (chilling effect), který označuje potenciálně paralyzující účinky 

nepřiměřené odpovědnosti. Domnívá se, že této odpovědnosti může být vlastní určitá proporcionalita. 

- Poznámky. -- Viz i další příspěvky tematického čísla Jednotlivec a veřejná moc.  

Daniel Hrčka  

Soumrak (nejen) investiční arbitráže? : rozhodnutí SD EU C-284/16 a jeho důsledky    

Bulletin advokacie, Sv. 2019, č. 7-8, s. 42-46  

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie C-284/16 ve věci Slovenská republika v. Achmea BV z března 

2018 způsobilo poprask na poli investiční arbitráže. SDEU v něm stanovil, že rozhodčí doložka v dohodě 

o podpoře a ochraně investic mezi Slovenskem a Nizozemskem není kompatibilní s právem EU. Tento 

závěr může mít významné důsledky pro fungování investiční arbitráže mezi členskými státy EU a pro 

úroveň ochrany investorů, ale i pro jiné aspekty mezinárodního rozhodčího řízení. Autor nastiňuje 

několik vybraných otázek z této problematiky. - Poznámky.  

Radek Píša  

Teorie červených tlačítek. Limity judikatury Ústavního soudu k EET    

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 15-16, s. 555-560  

Blíže k aktuální otázce ústavního přezkumu ekonomické regulace v kauze elektronické evidence tržeb. 

Autor předkládá závěr nálezu Ústavního soudu o EET z r. 2017 (sp. zn. Pl. ÚS 26/16) a analýzu k němu 

připojených disentů, zejména pak disentu pěti soudců požadujího zrušení EET. Zkoumá možné 

odůvodnění dalšího nálezu ve věci EET. Při své analýze vychází z paralely americké Lochner éry, během 

níž rušil Nejvyšší soud USA zhruba mezi r. 1897-1937 většinu pracovněprávní a hospodářské legislativy 

s odkazem na svobodu podnikání. - Poznámky.  

František Nonnemann  

Změny právní úpravy přístupu k informacím    

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 17, s. 587-592  

Autor analyzuje zásadní změny práva v oblasti přístupu k informacím v ČR upraveného zejména 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup k informacím. Představuje zamýšlené i uskutečněné 

novelizace tohoto zákona a průběh souvisejícího legislativního procesu. Přibližuje rozšíření výjimek 
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z povinnosti poskytovat informace, další využití osobních údajů jako součásti open dat, zavedení 

informačního příkazu, mimořádný přezkum, opatření proti nečinnosti i nejasnosti spojené s novými 

kompetencemi Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zvažuje také další očekávané změny v souvislosti 

s transpozicí evropské směrnice č. 2019/1024/EU o otevřených datech a opakovaném použití informací 

veřejného sektoru. Za nejvýznamnější změny pokládá informační příkaz, vyřešení balančního testu pro 

další využití zveřejněných informací a určení kompetencí ÚOOÚ jako přezkumného orgánu. - Poznámky. -- 

Pohled na připravované změny viz HN č. 199/2019 (14.10.2019), s. 4. -- Více k zákonu č. 111/2019 

Sb. viz Účetnictví č. 10/2019, s. 53-54. 

Zkrácené obsahy časopisů 

Plné texty některých článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny   

Unes - účetnictví neziskového sektoru   

Sv. 17, (2019) č. 9  

Rok účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v praxi územní samosprávy (s. 3-9); 

Zneužití práva - poslední vývoj (s. 10-13); Soudní a správní poplatky v praxi nevýdělečných 

organizací (s. 14-19); Judikatura Evropského soudního dvora (ESD) v oblasti DPH dopadající na činnost 

územních samosprávných celků (USC) - 4. část - odpočty DPH (s. 20-23).   

Statistika. Demografie. Sociologie  

By Philippe Aghion, Antonin Bergeaud, Timo Boppart, Peter J. Klenow, and Huiyu Li   

Missing growth from creative destruction    

Chybějící růst plynoucí z kreativní destrukce   

The American Economic Review, Vol. 109, (2019) No. 8, p. 2795-2822  

Autoři zkoumají zkreslení při měření produktivity v USA, které vzniká při měření inflace změnou 

skladby spotřebního koše. V USA mizí z trhu měsíčně přibližně 3 % položek spotřebního koše. Ceny těchto 

položek jsou poté statistiky dopočteny metodou tzv. imputace (imputation), což podle autorů přispívá 

ke zkreslení. Na základě dat z USA z období 1983-2013 bylo zjištěno, že chybějící růst produktivity 

vznikající tímto zkreslením činí 0,5 p. b. ročně, a týká se především stravovacích a ubytovacích služeb 

spíše než výroby. Zpomalení produktivity v USA po r. 2005 však tímto vysvětlit nelze. - Poznámky.  

Luboš Marek, Stanislava Hronová, Richard Hindls   

Možnosti odhadů krátkodobých makroekonomických agregátů na základě výsledků  

konjunkturních průzkumů    

Politická ekonomie, Sv. 67, (2019) č. 4, s. 347-370  

Konjunkturní průzkumy jsou specifickým typem statistických zjišťování, tzv. statistikou bez čísel. 

Jsou to rychlá a z hlediska organizace a zpracování méně náročná šetření, vytvořená pro specifické 

potřeby konjunkturní analýzy a prognózy. Jejich výsledky synteticky prezentují kvalitativní odpovědi 

respondentů. Autoři podrobně představují podstatu a specifika konjunkturních průzkumů. Poté sestavují 

model pro predikci hrubé přidané hodnoty odvětví průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb na 

základě indikátorů důvěry v těchto odvětvích v ČR. Předpovídají také čtvrtletní hodnoty hrubé přidané 

hodnoty národního hospodářství a HDP na základě vícerozměrného modelu s využitím indikátorů důvěry 

vybraných odvětví. Zdůrazňují, že konjunkturní průzkumy jsou bohatým a spolehlivým zdrojem 

vstupních dat pro rychlé odhady výsledků národního hospodářství jako celku i jednotlivých odvětví. - 

Poznámky.  

Daniel Müller   

Nový italský azylový zákon - první vlaštovka restriktivního přístupu členských států Evropské unie 

k žadatelům o mezinárodní ochranu?    

Správní právo, Sv. 52, (2019) č. 5, s. 300-310  

Článek se věnuje aktuální novelizaci azylového a migračního práva Itálie, která vlivem svého 

geografického umístnění v kombinaci s pravidly tzv. dublinského systému představuje pro udržitelnost 

evropského azylového systému významného hráče. Počínání Itálie má faktický dopad zejména na 

sekundární pohyby žadatelů o mezinárodní ochranu v Evropě a tím na akceschopnost správních 
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orgánů v azylových řízeních v jednotlivých členských státech EU. Autor detailně popisuje hlavní a 

sporné body změny migračního a azylového práva po schválení Salviniho dekretu. Konstatuje, že tato 

nová právní úprava představuje restriktivní opatření, které situaci žadatelů o mezinárodní ochranu 

nezlepšuje. Upozorňuje na abrogaci institutu humanitární ochrany a uvádí, že nově je garantováno 

právo povolení pobytu pouze z důvodu tzv. speciální ochrany. Další změna je zaměřena na usnadnění 

a zefektivnění nucených návratů neúspěšných žadatelů. Proces žádosti o azyl je regulován přísněji. - 

Poznámky.  

Účetnictví  

Gerd Achilles  

AEAO zu § 146a - Manipulationsschutz für elektronische Aufzeichnungssysteme auf der Zielgerade?    

Paragraf 146a německého prováděcího výnosu k odvodovému řádu - ochrana před manipulacemi 

pro elektronické záznamové systémy míří do finále?   

Der Betrieb, Jg. 72, (2019) Nr. 35, S. 1920-1929  

Předmětem článku je zavedení certifikovaného technického bezpečnostního zařízení pro elektronické 

záznamové systémy v Německu. Od 1.1.2020 bude muset být každý elektronický záznamový systém 

(užívaný např. pro zaznamenávání transakcí) navíc vybaven certifikovaným bezpečnostním systémem. 

Toto nové zařízení má zvýšit bezpečnost a ochranu před možnými manipulacemi. Ačkoliv se jedná o posun, 

nová pravidla stále nevylučují možnost, že obchodník obrat do systému záměrně vůbec nezaznamená. 

Nová ustanovení byla schválena již v r. 2016, dosud ale stále ještě neexistují přístroje, které by příslušná 

kritéria splňovaly. Digitální pokladní systémy představují pro finanční správu středobod zájmu. Nová 

úprava stávajících pravidel ale nechává mnoho nezodpovězených otázek, zejména co se týká 

elektronického účetnictví. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M9.   

Zdeněk Morávek  

Daňové a účetní odpisy - vybrané problémy    

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM], Sv. 14, (2019) č. 10, s. 69-72  

Příspěvek informuje, jak správně řešit vybrané problémy související s daňovými a účetními odpisy 

účetních jednotek, které jsou vybranými účetními jednotkami (ÚSC, dobrovolné svazky obcí, 

příspěvkové organizace, státní fondy, organizační složky státu aj.). Nejprve se věnuje oceňování 

dlouhodobého majetku, účetnímu zachycení nákladů spojených se získáním investiční dotace a úpravou 

bodu 7.1 Českého účetního standardu č. 710. Rozebírá postupy pro odpisování dlouhodobého majetku 

a jejich vymezení v ČÚS č. 708, zabývá se okamžikem počátku a konce odepisování a stanovením 

předpokládané doby používání. Poté charakterizuje daňový odpis, podmínky uplatnění daňových odpisů 

jako daňového nákladu i možnost daňové odpisy přerušit. Problematika je doplněna praktickými příklady.  

Moo Sung Kim, Jagadish Dandu, Perihan Iren   

The effect of SOX on audit quality    

Vliv Sarbanesova-Oxleyho zákona na kvalitu auditu  

Journal of financial crime, Vol. 26, (2019) No. 3, p. 897-909  

Autoři se v článku zabývají vlivem amerického Sarbanesova-Oxleyho zákona ("Sarbanes-Oxley Act") 

na kvalitu auditu po deseti letech od přijetí tohoto zákona. Většina studií na toto téma vyšla v období 

bezprostředně po přijetí zákona, s delším časovým odstupem se však výsledky mohou z různých 

důvodů nastíněných v článku lišit. Dále je zkoumáno, zda bylo skutečně nezbytné uzavřít veškeré 

pobočky auditorské firmy Arthur Andersen (ta byla nucena ukončit svou činnost po skandálu souvisejícím 

s auditem firmy Enron). I v dlouhodobějším časovém horizontu je vliv zkoumaného zákona na kvalitu 

auditu pozitivní. Kvalita auditu se napříč pobočkami firmy Arthur Andersen velmi lišila, kdy některé 

z poboček dokonce zastávaly konzervativnější přístup než konkurenční firmy. Trest v podobě 

kompletního ukončení činnosti byl tak podle autorů příliš přísný. - Poznámky. 
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Ladislav Mejzlík  

Vykazování kryptoměn v účetnictví    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2019, č. 2, s. 38-44  

Po krátkém úvodu do historie vzniku a fungování kryptoměn (zejména bitcoinu) přináší autor základní 

charakteristiku světového trhu s kryptoměnami ke konci května 2019. Poté se zaměřuje na vykazování 

kryptoměn v účetnictví, zdůrazňuje, že se nejedná o peněžní aktivum, a zvažuje, kam kryptoměnu z účetního 

hlediska zařadit. Krátce představuje vykazování kryptoměn ve vybraných jurisdikcích (ČR, SR, Německo, 

Švýcarsko, Japonsko) a také přístup mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) ke kryptoměnám. 

Upozorňuje také na přípravu nové interpretace NÚR popisující možnosti vykazování a oceňování 

kryptoměn v ČR. - Poznámky. -- Viz také příspěvek o zdanění kryptoměn na s. 45-52. 

Zkrácené obsahy časopisů 

Plné texty některých článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny   

Unes - účetnictví neziskového sektoru   

Sv. 17, (2019) č. 7-8  

Judikatura Evropského soudního dvora (ESD) v oblasti DPH dopadající na činnost územních 

samosprávných celků (USC) - 3. část: plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet (s. 8-16); 

Transfery - účtování o transferech ve vybraných účetních jednotkách (s. 33-39).   

Veřejná správa  

Lenka Matochová, Vlastimil Fidler   

K možnostem zastoupení dodavatele v zadávacím řízení    

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 7, (2019) č. 5 (září), s. 15-19  

Blíže k možnostem a limitům zastoupení dodavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Autoři 

zdůrazňují, že zákon o zadávání veřejných zakázek otázku zastoupení dodavatele nereguluje, tato 

oblast je řešena občanským zákoníkem. Dále přibližují nutnost zastoupení dodavatele - právnické 

osoby - statutárním orgánem, zastoupení podnikatele pověřenou osobou, zastoupení pobočky zapsané 

v obchodním rejstříku i smluvní zastoupení dodavatele. Následně rozebírají institut plné moci a 

zástupčí oprávnění jednající osoby. Autoři upozorňují, že zadavatel v elektronickém nástroji nemá 

povinnost zkoumat, zda za dodavatele jedná osoba, která je k tomu oprávněna. Taková povinnost 

neplatí ani při jednání vedeném mimo elektronický nástroj. Doporučují ale, aby zadavatel při podepisování 

smlouvy na VZ s vybraným dodavatelem zkoumal zástupčí oprávnění podepisující osoby.   

Dorota Horáková, Jan Surý  

Omezení hospodářské soutěže ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

optikou zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti    

Veřejné zakázky, Sv. 2019, č. 4, s. 38-42  

Autoři posuzují, jakou roli hraje pro stanovení podmínek zadávacího řízení u veřejných zakázek zákon 

č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. Nejdříve rozebírají problematiku omezení hospodářské 

soutěže při zadávání veřejných zakázek obecně. Poté se zaměřují na roli zákona o kybernetické 

bezpečnosti (ZKB) ve zkoumané problematice a upozorňují, že někteří veřejní zadavatelé, o nichž to 

ZKB stanoví, jsou při výběru dodavatele pro informační a komunikační systém povinni pamatovat na 

požadavky plynoucí z bezpečnostních opatření a zohlednit je při tvorbě smluvních podmínek. 

Přibližují také konkrétní postup zadavatele při zohlednění povinností plynoucích ze ZKB, případně 

varování NÚKIBu, v rámci implementace do zadávacího řízení. - Poznámky.  

Kateřina Gerychová, Marek Stowasser, Barbora Karo   

Problematika jednotného evropského osvědčení pro VZ    

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 7, (2019) č. 5 (září), s. 20-22  

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky (European Single Procurement Document, JEO) 

představuje formální prohlášení dodavatele, že není dán důvod pro vyloučení účastníka nebo že je 

příslušné kvalifikační kritérium pro výběr splněno. Nahrazuje povinnost předkládat v rámci nabídky 

jednotlivá osvědčení, certifikáty a jiné doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami. 
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Autoři představují tento nový nástroj z pohledu české právní úpravy zadávání veřejných zakázek i evropské 

směrnice a prováděcího nařízení. Zdůrazňují, že ČR implementovala aplikaci JEO, která téměř kompletně 

vychází z elektronického systému dříve vyvinutého Evropskou komisí, takže by vytvoření jednotného 

osvědčení prostřednictvím národní aplikace nemělo činit dodavatelům ani zadavatelům větší obtíže.   

Libor Novák, Štěpán Herout  

Rámcové dohody se zaměřením na sektorový režim. (I.)   

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 7, (2019) č. 5 (září), s. 38-41  

Právní úprava zadávání veřejných zakázek na základě tzv. rámcových dohod v zákoně o zadávání 

veřejných zakázek vymezuje podmínky týkající se zejména ceny či jiných aspektů plnění VZ, které 

jsou mezi smluvními strany závazné po celou dobu trvání rámcové dohody a na jejichž základě budou 

zadávány VZ jejím účastníkům. Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody, pokud se jedná o tzv. sektorové 

veřejné zakázky, upravuje § 169 zákona č. 134/2016 Sb. Příspěvek se zaměřuje na vybrané aspekty 

rámcových dohod s důrazem na odlišnosti sektorových a klasických veřejných zakázek. V této části 

rozebírá dobu trvání rámcových dohod, možnost jejich změny a výběr účastníků rámcové dohody.  

Jan Sedláček  

Trestněprávní rovina zadávání veřejných zakázek. (II.)   

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 7, (2019) č. 5 (září), s. 59-62  

Autor se věnuje trestné činnosti související se zadáváním veřejných zakázek. V této části se zaměřuje 

na vybraná trestněprávní rozhodnutí soudů související se zadáváním veřejných zakázek. Nejprve 

rozebírá, na které veřejné zakázky dopadají relevantní ustanovení trestního zákoníku, a zdůrazňuje, že 

z trestněprávní odpovědnosti nelze vylučovat veřejné zakázky malého rozsahu. Poté přibližuje judikatorní 

vymezení či upřesnění termínů neoprávněná výhoda materiální i nemateriální povahy, prospěch a úplatek. 

Zvažuje také možné naplnění skutkové podstaty trestných činů při komunikaci s dodavateli a účastníky 

zadávacích řízení ze strany zadavatele a přibližuje pohled NS na možné sjednání výhody při zadávání 

veřejné zakázky plynoucí z této komunikace. -- K tématu viz také Veřejné zakázky č. 4/2019, s. 56-58.  

Jan Brodec, Helena Skalská  

Vyloučení účastníka zadávacího řízení pro předchozí smluvní pochybení    

Veřejné zakázky, Sv. 2019, č. 4, s. 46-48  

Oproti předchozí právní úpravě umožňuje současný zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. 

vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost způsobenou dřívějším smluvním pochybením. 

Toto vyloučení není podmíněno soudním nebo jiným rozhodnutím, které by autoritativně deklarovalo 

porušení smluvních povinností dodavatelem, ale zadavatel by měl dbát zásad zadávání veřejných 

zakázek dle § 6 ZZVZ s ohledem na skutečnost, že případné neoprávněné vyloučení dodavatele 

představuje jeden ze zásadních zásahů do hospodářské soutěže. Článek se podrobněji věnuje podmínkám 

vyloučení (osoba dodavatele, osoba zadavatele, kvalifikovanost pochybení a jeho následky, časová 

podmínka) i možnosti obnovení způsobilosti k účasti v zadávacím řízení. Autoři také zvažují míru 

efektivity nové právní úpravy. - Poznámky. 

Zkrácené obsahy časopisů 

Plné texty některých článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny   

Moderní obec : odborný časopis pro veřejnou správu  

Sv. 25, (2019) č. 10  

Je zákonné právo na informace bičem občanů na úředníky? - obrana před zneužíváním zákona  

č. 106/1999 Sb. (s. 14-16); Platby kartou na úřadech šetří čas i peníze (s. 17); Rozpočet obce na rok 2020 - 

fakta k sestavování rozpočtů (2) (s. 18-22); Jak je to se saldem rozpočtu obcí: musí být pokaždé 

kladné? (s. 24-25); Ledy se pohnuly: pokrytí vysokorychlostním internetem v ČR by se mělo zlepšit 

(s. 44); Obce budou posílat své vyhlášky do zvláštní sbírky, zní návrh zákona - návrh zákona o Sbírce 

právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (s. 50-51). 
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Moderní obec : odborný časopis pro veřejnou správu  

Sv. 25, (2019) č. 9  

Odpovědné veřejné zadávání je na postupu. Proč by však nemohlo být používáno ještě častěji? (s. 12-14); 

Rozpočet obce na rok 2020 - fakta k sestavování rozpočtů (1) (s. 16-17); Výzvy, jimž čelí informatici 

místní veřejné správy, jsou v celém světě podobné (s. 26); Smart city projekty v českých zemích (s. 27); 

Vídeňský systém sociálního bydlení je osvědčený a funkční (s. 39); Zadávání veřejných zakázek 

v trestněprávních souvislostech (s. 54-55); Vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení pro nepravdivou 

referenci (s. 61).  

Obec & finance : odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí a měst a regionů   

Sv. 24, (2019) č. 4  

Centra společných služeb obcím: kulatý stůl (s. 18-20); Je dluh obcí závažný problém? (s. 22-23); 

Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 - koncepce rozvoje (s. 29); Zadávání veřejných zakázek 

v trestněprávních souvislostech (s. 32-33); Paradoxy novelizace zákona o veřejných zakázkách (s. 34-35); 

Sociální dávky na bydlení - příspěvek na bydlení (s. 36-37); Odpovědné zadávání veřejných zakázek 

přináší společenské benefity (s. 38); Obec a odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné 

moci (6) (s. 43); Změna pravidel oddlužení po velké novele insolvenčního zákona (s. 44-45); Deset let 

datových schránek - veřejná správa online (s. 62-63).  

Veřejná správa  

Sv. 30, (2019) č. 18  

O titul Stavba roku se letos uchází 53 objektů (s. 2-4); Družina v Plzni-Újezdě byla nominována i na prestižní 

Českou cenu za architekturu (s. 5); Petr Grulich: Muzea mají být majákem v digitalizačním moři (s. 12-14); 

Vybrané personální procesy - státní služba (s. 15-16); Šetření spokojenosti zaměstnanců (s. 17); 

Utvářejme Evropu společně aneb Možnosti kariéry v institucích EU (s. 17-18); Rodiče si oblíbili 

mikrojesle, vzniknou desítky nových zařízení (s. 19); Přezkum zákonnosti obecně závazných vyhlášek 

obcí vydaných před rokem 2010 (s. 24-27); Abeceda tvorby obecně závazných vyhlášek - 

www.mvcr.cz/odk2/, zrušení a změna obecně závazné vyhlášky (s. 28); Rozdělení pravomocí orgánů 

obce ve věcech nakládání s majetkem (s. 29).   

Veřejná správa  

Sv. 30, (2019) č. 19  

Věslav Michalik: Do Dolních Břežan se stěhují vědci z celého světa (s. 2-5); Jak správně číslovat 

budovy (s. 6); Tisíce hrobů, na které už květiny nikdo nedává. Co s nimi? (s. 8-11); Jaroslav Vyčichlo: 

Vracíme se, abychom obnovili místo dávno zapomenuté (s. 12-13); OECD doporučí, jak zefektivnit 

poskytování veřejných služeb v České republice (s. 14); Vychází nový průvodce úředníka finančním 

hospodařením obce a jeho přezkoumáváním (s. 15); Martin Sobotka: Důležité je vtahovat občany do 

rozhodování o konkrétních projektech (s. 16-19); Veřejné opatrovnictví: s počtem opatrovanců roste i objem 

financí (s. 20-21); Stát, škola a žák ve druhé polovině 19. století: V práci a vědění jest naše spasení - 

kapitoly z dějin moderní veřejné správy na našem území (IV.) (s. 22-25); Hlavní prioritou finského 

předsednictví v Radě EU je udržitelnost (s. 26-27); Abeceda tvorby obecně závazných vyhlášek - 

autovraky, bioodpady (s. 28); Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb. (s. 29).   

Veřejné finance. Rozpočet  

Martin Kölling  

Das Schuldenexperiment : Japan    

Dluhový experiment : Japonsko  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 181 (19.9.2019), S. 12-13  

Zadlužení Japonska dosahuje extrémní výše (240 % HDP), přesto se však s úsporami nepočítá, ba spíše 

naopak - premiér Šinzó Abe usiluje o to, aby se podařilo překonat zvýšení sazby daně z přidané 

hodnoty bez spuštění recese. Otázkou je, jak dlouho je japonský "experiment" sestávající z nízkých 

úrokových sazeb, inflace, růstu a obřího zadlužení ještě udržitelný. 
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Maria Coelho  

Fiscal stimulus in a monetary union : evidence from eurozone regions    

Fiskální stimul v měnové unii : důkaz z regionů eurozóny   

IMF Economic Review, Vol. 67, (2019) No. 3, p. 573-617  

Důsledky globální ekonomické krize oživily debatu o efektech diskreční fiskální politiky jako 

proticyklického nástroje, zejména v kontextu omezené monetární politiky. Znovu tak byla nastolena 

otázka, jaká je optimální role fiskální politiky v rámci měnové unie, kde absentuje samostatná 

monetární politika a fiskální opatření tak mohou působit jako stabilizátor. Možnosti jejich využití za účelem 

proticyklického působení jsou však do značné míry omezené pravidly Paktu stability a růstu, který 

vytvoření společné měny doprovázel. Autorka zkoumá multiplikátory vládních výdajů a pokouší 

se odhadnout relativní multiplikátor otevřené ekonomiky. Používá k tomu případy, kdy došlo k šoku 

v dodávkách federálních transferů do významných regionů EU, jakožto nástroje exogenních změn 

ve výdajích místní správy. Při svém výzkumu zvažuje fiskální multiplikátory v různých zemích v kontextu 

regionálních strukturálních transferů v rámci regionů Evropské unie. - Poznámky.  

By Michael Stott and Benedict Mander   

Chronicle of a default foretold    

Kronika ohlášené platební neschopnosti   

Financial Times, Vol. 2019, No. 40185 (3.9.2019), p. 9   

V r. 2018 poskytl Mezinárodní měnový fond Argentině rekordní půjčku ve výši 57 miliard amerických 

dolarů. Ani ne o rok později je ale země znovu na pokraji bankrotu. Existuje velká pravděpodobnost, 

že stávající prezident Mauricio Macri prohraje prezidentské volby v říjnu 2019, což vede k dalším 

chaosům na finančních trzích. Článek popisuje ekonomické i politické pozadí nynější zoufalé situace, 

včetně okolností, které vedly k tomu, že MMF v r. 2018 Argentině půjčku poskytl. -- O aktuální 

situaci v Argentině viz i The Economist č. 9159/2019, s. 14-16, 43 a 59-61.  

Martin Greive, Jan Hildebrand   

Kassensturz für die Klimarettung    

Inventura pro záchranu klimatu  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 174 (10.9.2019), S. 6-7  

Německý ministr financí O. Stolz předložil ve Spolkovém sněmu k debatě návrh rozpočtu. Podle 

nových propočtů budou příjmy z daní v letech 2020 a 2021 výrazně nižší než bylo plánováno. Vláda 

přesto chce vydat více peněz na ochranu klimatu. Půjde to bez dluhů?   

Andrii Boiar   

Optimizing the structure of the European Union budget expenditure  [elektronický zdroj]   

Optimalizace struktury výdajů rozpočtu Evropské unie  

Prague economic papers, Vol. 28 (2019), No. 3, p. 348-362  

Autoři posuzují strukturu výdajů rozpočtu Evropské unie. Analyzována je efektivnost financování 

určitých typů opatření z rozpočtu EU z pohledu teorie fiskálního federalismu a ekonomie veřejného 

sektoru. Fiskální centralizace je podle autorů nejméně efektivní v oblastech přímých daní, sociální 

ochrany a podpory ve formě přímých plateb zemědělcům. - Poznámky. Plný text dostupný z: 

https://doi.org/10.18267/j.pep.698   

Melisso Boschi and Stefano D´Addona   

The stability of tax elasticities over the business cycle in European countries    

Stálost daňových elasticit v průběhu hospodářského cyklu v evropských zemích   

Fiscal studies, Vol. 40, (2019) No. 2, p. 175-210  

Autoři odhadují krátkodobou a dlouhodobou daňovou elasticitu, která zachycuje změny v daňových 

příjmech vyvolané změnami národního důchodu. Daňová elasticita je podstatná pro prognózování 

státních příjmů a přípravu rozpočtu. V tomto příspěvku autoři prostřednictvím Markovského 

přepínacího modelu, umožňujícího proměnu daňové elasticity v průběhu hospodářského cyklu, 

empiricky zkoumají data z 15 států EU za období 1980-2013. Ověřují obecný předpoklad, že 

krátkodobá daňová elasticita je v průběhu hospodářského cyklu konstantní. Zjištění ukazují statistické 

odlišnosti u daňové elasticity během období konjunktury a období recese. V době recese mají 

https://doi.org/10.18267/j.pep.698
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elasticity daně z příjmů fyzických i právnických osob, nepřímých daní a sociálních odvodů sklon být 

vyšší. Odhady dlouhodobé elasticity jsou v souladu s dosavadní odbornou literaturou. - Poznámky.  

Životní prostředí  

The climate issue   

Problematika klimatických změn   

The Economist, Vol. 432, (2019) No. 9161, p. 11-12  

Od poloviny 19. století, kdy začal vycházet magazín The Economist, vzrostla průměrná teplota na planetě 

o 1 °C. Jak dokazují články v tomto čísle, týkají se klimatické změny všeho a všech. Ačkoli neznamenají 

úplný konec světa, povedou přesto k výrazným škodám po celém světě. Řešení problému již nelze dále 

odkládat do budoucna. -- Klimatických změn se týká většina článků v čísle. Dané články jsou v úvodu 

označeny proužkem znázorňujícím nárůst průměrných teplot v letech 1850-2018 (viz i obálka časopisu).  

Silke Kersting  

Wirtschaft ist bereit für Klimaschutz    

Hospodářství je připraveno na ochranu klimatu   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 173 (9.9.2019), S. 4-5  

Německá spolková vláda připravuje rozsáhlá opatření pro boj se změnou klimatu. Krátce před 

jednáním klimatického kabinetu (20.9.2019) článek shrnuje návrhy z oblasti dopravy, bydlení a průmyslu 

na řešení ochrany klimatu a snížení emisí oxidu uhličitého. Bude se jednat o balíček opatření, díky 

němuž má Německo splnit své klimatické cíle pro r. 2030. -- K tématu dále HB č. 178/2019, s. 1, 4-5, 

HB č. 180/2019, s. 4-5, HB č. 183/2019, s. 6-9.  

Životní úroveň  

Idrees Kahloon  

Poor America : special report on poverty in America    

Chudá Amerika : zvláštní zpráva o chudobě v Americe   

The Economist, Vol. 432, (2019) No. 9162, centr. sect. (12 p.)   

Speciální příloha se zabývá chudobou ve Spojených státech. Jednotlivé články popisují celkovou 

situaci, její příčiny, místa s častějším výskytem chudoby, skupiny osob, které chudoba postihuje, či 

negativní dopady chudoby na děti.  

Ostatní  

Karl Löwenstein, Lars Feld ; rozhovor vedli Peter Brors a Jens Münchrath   

"Wir handeln mit einer Minimalmoral"    

"Jednáme s minimální morálkou"   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 175 (11.9.2019), S. 6-7  

Rozhovor s manažerem, členem Maltézského řádu Karlem Löwensteinem a ekonomem, profesorem 

hospodářské politiky Larsem Feldem o německých úspěších při integraci uprchlíků, celkové ekonomické 

bilanci přistěhovalectví a o obtížných, ale nutných kompromisech ve styku s problematickými státy. 

Zkrácené obsahy časopisů 

Plné texty některých článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny   

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 63, (2019) č. 37  

Ekonomika brzdí, recese je na obzoru - téma čísla (s. 8-16); Lidé přestávají kupovat auta, jsou drahá a nabídka 

kvůli přísným normám omezená - prodej osobních aut v ČR a deformace tržního prostředí (s. 26-29); 

Konec hamižného kapitalismu? Možná jen na papíře - úvaha profesora J. E. Stiglitze o zainteresovaném 

kapitalismu (s. 30-31); Rodinné ústavy pomáhají přežít rozhádaným firmám - institut rodinné ústavy 

v ČR (s. 46-47).  
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Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 63, (2019) č. 39  

Vyšší daně změní trh s cigaretami - téma čísla o dopadech zvýšení spotřební daně na cigarety na 

tabákový průmysl (s. 10-16); Český stát je stále "malý", přerozdělování vévodí Francie či Finsko - jak 

utrácí vlády v EU (s. 26-30); Strategie Evropské centrální banky ožebračuje souseda Trumpa - úvaha 

H.-W. Sinna o kurzovní politice ECB (s. 32-33); Soudní znalci ztrácí zájem o obor, nový zákon jim 

navíc přidá další povinnosti (s. 46-47).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 63, (2019) č. 40  

Proč brzdí české strojírenství - téma čísla o situaci v odvětví obráběcích a tvářecích strojů (s. 10-15) a 

související rozhovor s ministrem průmyslu a obchodu K. Havlíčkem na s. 16-17; Dobytím Mexika 

před půl tisíciletím začala globalizace a odstartoval kapitalismus - zámořské objevy a drahé kovy (s. 28-31); 

Rozvoj elektroaut může být jednodušší, než se zdá - konference o tématu ukládání a skladování 

energie (s. 38-39); Soudní spory zdraží, stát chce zvýšením poplatků ulevit přetíženým soudům (s. 46-47).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 63, (2019) č. 41  

Moody's zlepšila hodnocení Česka - hodnocení úvěrové spolehlivosti ČR na úrovni Aa3 (s. 3); Česko 

přepřahá na elektromobily - téma čísla (s. 10-17); Emise škodlivin klesly o desítky procent. Česko to stálo 

stovky miliard korun - vývoj emisí CO2 v Česku od r. 1991 a investice na ochranu životního prostředí 

(s. 28-30); Firmy nikdy nelitují, že mohly vyrábět. Žádnou recesi tedy nepotřebujeme - komentář profesora 

ekonomie J. B. DeLonga k očekáváním spojeným s hospodářskou recesí (s. 32-33); Banky chystají revoluci 

v ověřování identity. Ekonomika na ní vydělá miliardy - BankID a novela zákona o bankách (s. 44-45).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2019, č. 38  

Co bude, až nebude les - téma čísla o dřevařství, kůrovcové kalamitě a hospodářských škodám i ceně 

dřeva v ČR (s. 12-21); Válka s plynovody - Nord Stream 2 (s. 28-32); Bob a Bobek a Schillerová: 

dodržení letošního 40 miliardového deficitu je na vážkách. Zopakovat to v příštím roce bude malý 

zázrak - státní rozpočet (s. 34-35); Letadlem s Uberem: alternativní taxislužby ohýbají pravidla. Nový 

zákon jim má usnadnit život - novela zákona o silniční dopravě (s. 38-39); Pět let a 150 miliard: česká 

armáda má odvážné modernizační plány. Není ale jisté, jestli na ně získá dost peněz (příl. armáda, s. II-III); 

Zimbabwské ťukání na dno zespodu: kdysi bohatá země na jihu Afriky světu ukázala parádní číslo, jak 

se dá prošustrovat úplně všechno - makroekonomický pohled M. Zámečníka (s. 50-51) a související 

článek na s. 44-46.  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2019, č. 39  

Chceme být Amazonem v bankovnictví: zakladatel a ředitel dánské Saxo Bank Kim Fournais 

vysvětluje, jak má vypadat banka budoucnosti (s. 36-39); Zapomenutá historie českých skrblíků: 

vyrovnané rozpočty mívali zakódované skoro všichni správci naší národní kasy. Zlomili to až Zemanovi 

socialisté (s. 40-42); Jak je to s tím dluhem: český veřejný dluh poklesl, ale premianty ve snižování 

zadluženosti nejsme - pohled M. Zámečníka (s. 46-47); Zelená budoucnost: českou energetiku čeká 

zásadní strukturální změna (příl. Energetika, s. II-III). 
  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2019, č. 40  

Kde mizejí solární miliardy: majitelé solárních panelů sice inkasují 29 miliard korun ročně, ale musejí 

se o ně podělit s bankami a státem - téma čísla (s. 12-19) a související článek na s. 20-21; Svítání 

v nedohlednu: červnová "oddlužovací novela" je zklamáním. Počty žádostí o osobní bankrot se nejspíše 

ustálí na jen o málo vyšší hladině než loni (s. 30-31); Přirozená smrt, nebo vražda? Kolaps cestovní 

kanceláře Thomas Cook byl dlouho na spadnutí a sliboval hedgeovým fondům stamilionový výdělek. 

Stačilo postrčit (s. 36-38); Úrokové sazby: ornitologické makro beze změny: německá stagnace 

nezatáhne Česko do recese, pokud nebude výsledkem prudkého propadu zahraniční poptávky - 

komentář M. Zámečníka (s. 50). 
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Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2019, č. 41  

Tak končí pivní romantismus: trh minipivovarů se proměnil. Pionýři a nadšenci uvolňují místo 

tradičním podnikatelům - české pivovarnictví (s. 24-28); Dárek pro Tomana a Babiše: zákon o významné 

tržní síle má chránit menší dodavatele potravin. Novela však nahrává hlavně těm velkým (s. 30-31); 

Těžká hlava Brabcova: nové odpadové zákony, na které netrpělivě čeká český průmysl i Evropská 

unie, opět neprošly (s. 36); Muž, který příliš miloval: Jacques Chirac - nekrolog bývalého 

francouzského prezidenta (s. 44-47); Bankovní daň znovu na scéně: vážně si někdo myslí, že je chytré 

danit banky za to, že financují český stát? - komentář M. Zámečníka (s. 48).   

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 175 (10.9.2019)   

Čína žene Afriku do pasti: od roku 2009 je největším obchodním partnerem Afriky Čína. Půjčuje 

miliardy dolarů africkým vládám, ačkoli musí vědět, že mnohé z nich nebudou mít z čeho splácet. V Africe 

tiká dluhová bomba (s. 4); Královna schválila zákon proti brexitu bez dohody (s. 5); Pražská koalice je 

ve sporu kvůli dani z nemovitosti (s. 6); S dohledem na demokracii a právo by Jourová měla v EK 

silnou pozici (s. 8); E-shopy budou dál přijímat méně bezpečné platby - nová pravidla pro online 

platby v EU (s. 13).  

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 181 (18.9.2019)   

Cesta k přijetí eura bude složitější, Česko protestuje: eurozóna zpřísnila podmínky vstupu (s. 1) a 

související rozhovor s profesorem Paulem De Grauwe na s. 8-9 i komentář na s. 10; Berňáky jen na 

dva dny v týdnu. O jejich pomoc nepřijdete, uklidňuje podnikatele Richterová - úspory (s. 3); Církve 

mají přijít o další peníze z restitucí. Návrh odkazuje na Benešovy dekrety (s. 5); V Česku zaniká 

rekordní množství "spících" firem (s. 12); Nové zákony pro podnikatele se budou zavádět jen dvakrát 

do roka: stát chce usnadnit firmám a živnostníkům orientaci v nových pravidlech, účinnosti budou 

nabývat ve vyhrazených termínech - 1. ledna či 1. července (s. 15).   

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 186 (25.9.2019)   

Daň z nabytí nemovitosti se bude platit (s. 3); Drahé byty jsou pro českou ekonomiku riziko, varuje 

EU (s. 6); Zelená energie se Česku prodraží - náklady na splnění ekologických cílů (s. 6); V tahanicích 

o brexit obelhal Johnson královnu. Chtěl podkopat demokracii, rozhodl soud - Nejvyšší soud označil 

přerušení schůze britské Dolní sněmovny za neplatné (s. 7) a komentář na s. 9; Zdaněné mají být jen 

výhry nad milion. Dopadne to hlavně na hráče loterií - změny ve zdanění hazardu v ČR (s. 13); Stát 

varuje před sázkami v bitcoinech - on-line kasina (s. 16).  

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 187 (26.9.2019)   

Potvrzeno, MMF povede Bulharka Georgievová (s. 1); Bankovní Evropa: evropské banky ve snaze 

zvýšit výkonnost pokračují v zavírání poboček a propouštění. Jejich ziskovost loni byla nejvyšší od 

krize. A české banky jsou v tomto ohledu v EU třetí nejlepší - výkonnost bank (s. 2); Bezpečí stojí 

peníze - rozhovor s Dušanem Navrátilem, ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační 

bezpečnost (NÚKIB) (s. 10-11) a související článek na s. 1. 
  

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 190 (1.10.2019)   

Hledají se miliardy na dálnice: peněz na velké dopravní stavby ubude, EU mění pravidla dotací (s. 1) a 

související článek Studie vybízí Česko k zeleným investicím na s. 6; Čínský drak v rozletu: před 70 lety 

se moci v Číně chopili komunisté. Po desetiletích tuhého plánování zahájili reformy - mezníky hospodářské 

supervelmoci (s. 2) a související komentář na s. 10; Dluhy českých domácností u bank stouply (s. 3); 

Ropný šok - Jemen a útoky na ropná zařízení (s. 8-9); Akciovým fondům se letos daří. Výnosy jsou 

i dvojciferné - podílové fondy (s. 14).  
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Daně  

29426  

Václav Benda, Ladislav Pitner   

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1.4.2019   

Olomouc : ANAG, 2019, 870 stran   

Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s navazujícím 

komentářem a odkazy na související ustanovení. Komentář je doplněn aktuálními informacemi a sděleními 

zveřejněnými MF a Finanční správou. - 12. aktualizované vydání - ISBN: 978-80-7554-220-5 (vázáno)  

29425  

Jana Pilátová a kolektiv  

Daňová evidence : komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ   

Olomouc : ANAG, 2019, 351 stran : tabulky  

Ucelený pohled na problematiku daňové evidence pro OSVČ za účelem zjištění dílčího základu 

daně z příjmů ze samostatné činnosti. Pozornost je věnována i dani z přidané hodnoty, silniční dani, 

problematice sociálního a zdravotního pojištění OSVČ, a to vše i ve vazbě na pravidla týkající se 

podnikatelské činnosti fyzických osob podle občanského zákoníku. Kniha obsahuje rovněž srovnání 

pravidel platných pro daňovou evidenci a pravidel platných pro vedení jednoduchého účetnictví a také 

pravidla týkající se přechodu z daňové evidence na režim paušálních výdajů nebo na vedení 

podvojného účetnictví. Ve výkladu je též zařazeno porovnání rozdílů mezi uplatňováním paušálních 

výdajů v podmínkách roku 2018 a 2019. Součástí publikace jsou praktické příklady. - 12. aktualizované 

vydání - Znění souvisejících předpisů. - ISBN: 978-80-7554-222-9 (brožováno)   

29427  

Svatopluk Galočík, František Louša   

DPH a účtování : přeprava, dovoz, vývoz, služby   

Praha : Grada, 2019, 162 stran   

Souhrnný a přehledný výklad poblematiky přepravy uskutečňované při přepravě zboží v tuzemsku, 

přepravě zboží mezi členskými státy a přepravě se třetími zeměmi podle zák. o DPH. Více z obsahu: 

právní úprava přepravy, účtování DPH, činnost a uplatnění DPH u spedičních firem, služby související 

s přepravou, daňové doklady, přehled variant při přepravě zboží, přeprava s třetími zeměmi, vývoz a 

dovoz zboží, situace týkající se dopravních prostředků (opravy, pronájem, dodání a pořízení nových, 

obchod s "ojetými" dopravními prostředky). Výklad je doplněn příklady z praxe, předpisy a postupy, 

které je nutné dodržet při zapisování do účetnictví. - 8. aktualizované vydání - ISBN: 978-80-247-

0798-8 (brožováno)   

Ekonomické vědy. Ekonomie  

29402  

Antonie Doležalová  

A history of Czech economic thought   

Dějiny českého ekonomického myšlení   

London and New York : Routledge, 2018, xix, 194 stran   

Kniha nabízí historii českého ekonomického myšlení od pozdního středověku do současnosti. Sleduje 

metodologický vývoj a vztah mezi ekonomií a politikou a představuje nejen průkopnické postavy 

oboru, ale také ty, jejichž životy a kariéra byly zmařeny historií, a také české exilové myslitele. Při 

určování klíčových témat v českém ekonomickém myšlení autorka zvažuje, která odvětví ekonomické 

teorie měla největší vliv na české myšlení, a zkoumá vztah mezi českým ekonomickým myšlením a 

širšími zavedenými myšlenkovými školami. - ISBN: 978-1-138-91416-2 (vázáno) 

 

 

  



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                                     Informace Odborné knihovny MF                                                                    

__________________________________________________________________________________________ 

 

49 

29431  

Hana Lipovská ; ilustrace Nikola Kalinová   

Má to cenu? : lekce z ekonomie   

Brno : Masarykova univerzita, 2019, 125 stran : ilustrace   

Populárně naučná publikace se zabývá vztahem hodnoty a ceny. Autorka na příkladech vysvětluje 

podstatu a význam cen v hospodářství. V jednotlivých kapitolách odpovídá např. na otázky: Proč 

vyjadřujeme cenu v penězích? Jak tvořil své ceny Baťa? Souvisí cena kávy s cenou kytary? Proč jsou 

diamanty dražší než voda? Jak vysoká či nízká musí být cena, aby byla nespravedlivá? Je trh nemorální? 

Na kterém typu informací lze vydělávat čestně? Proč nejsou vynikající učitelé placeni stejně jako 

špičkoví fotbalisté? Jsou ekonomové cyničtí? Srozumitelný výklad je doplňován odkazy na práce 

významných ekonomů. - 1. vydání - ISBN: 978-80-210-9250-1 (vázáno)   

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

29432  

Matěj Krupa  

Dopravní aplikace sdílené ekonomiky a jejich veřejnoprávní regulace   

Praha : Leges, 2019, 155 stran   

Problematika alternativní taxislužby. Právní úpravy tzv. dopravních aplikací sdílené ekonomiky, což 

jsou moderní programy pro mobilní telefony zvané BlaBlaCar, Uber a Bolt (dříve Taxify). Po obecném 

výkladu pojmu sdílená ekonomika a principů fungování programů sdílené ekonomiky je nastíněn 

stávající právní rámec regulace těchto služeb pohledem práva v ČR a v EU. Stěžejní část publikace se zabývá 

právními problémy vyplývajícími z novátorského charakteru popisovaných služeb. Pozornost je věnována 

zejména analýze existence relevantní veřejnoprávní regulace upravující uvedené dopravní aplikace, 

ale i dalším souvisejícím právním odvětvím a příslušné soudní rozhodovací praxi. - Vydání první - 

ISBN: 978-80-7502-352-0 (brožováno)   

29401  

Marcin Piatkowski   

Europe's growth champion : insights from the economic rise of Poland   

Evropský přeborník v růstu pochopení hospodářského vzestupu Polska   

New York : Oxford University Press, 2019, xxi, 370 stran : tabulky, grafy, rámečky  

Kniha se zabývá vývojem Polska od feudalismu ke komunismu, až k dnešnímu hospodářskému 

úspěchu. Během posledních dvaceti pěti let se dříve zaostalé, chudé a okrajové Polsko nečekaně 

změnilo a připojilo se k řadám zemí s vysokými příjmy. Kniha obsahuje ponaučení získaná ze 

zkušeností Polska, podmínky, které udržují chudé země, a problémy, kterým musí země čelit, aby 

mohly růst. Definuje nový model růstu, který Polsko a jeho východoevropští partneři musí přijmout, 

aby mohli růst a dohonit své západní protějšky. Hospodářský růst Polska zdůrazňuje význam jeho 

základních zdrojů - institucí, kultury, myšlenek a vůdců. Autor ukazuje, že klíčem k hospodářskému 

úspěchu může být přechod od extraktivní k inkluzivní společnosti a tvrdí, že nově vzniklá inkluzivní 

společnost podpoří další konvergenci Polska a zbytku střední a východní Evropy se Západem a 

pomůže udržet zlatý věk regionu. - Poznámky. - ISBN: 978-0-19-883961-3 (brožováno)   

29438  

Dana Strachotová  

Farmakoekonomika   

Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2019, 174 stran : ilustrace   

Farmakoekonomika je vědní obor, který vznikl jako hybridní obor lékařských věd, farmacie a ekonomických 

disciplín. Implementací tohoto oboru do zdravotní a lékové politiky se snaží jednotlivé státy zajistit 

pro obyvatele dostupnost potřebných a kvalitních léků při rozumných nákladech. Učební text obsahuje 

tato témata: ekonomika zdravotnictví a léková politika ČR, základní principy farmakoekonomiky, požadavky 

regulačních autorit, metodické postupy uplatňované ve farmakoekonomice (rozhodovací proces, 

statistika), základní parametry farmakoekonomických analýz (měření nákladů, hodnocení intervencí), 

algoritmy farmakoekonomických analýz a jejich využití v praxi. Na závěr každé kapitoly jsou uvedeny 

kontrolní otázky a příklady k procvičení. - Vydání: první - ISBN: 978-80-7592-032-4 (brožováno)   
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29436  

Vítězslav Sommer a kolektiv  

Řídit socialismus jako firmu : technokratické vládnutí v Československu, 1956-1989   

Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2019, 293 stran : ilustrace, faksimile   

Pohled na dějiny státního socialismu v Československu zaměřený na technokratický socialismus, který 

se prosadil po roce 1968. Jedním ze způsobů, jakým moderní diktatury řešily vztah mezi mocí a věděním, 

byl příklon k expertnímu vládnutí. Takové pojetí moci zdůrazňuje klíčový význam vědeckého poznání 

při řízení státu a ekonomiky. Podle technokratického myšlení je možné politiku nahradit chladně 

racionální ekonomickou kalkulací. Stát a společnost se tak stávají jedním velkým podnikem, který spravují 

nepolitičtí odborníci. Hospodářská výkonnost a odstranění politických sporů jsou cestou k blahobytu a 

stabilitě. Po dvou úvodních kapitolách, které vysvětlují principy technokracie a vědeckého řízení 

společnosti ve státním socialismu následují případové studie. Ty jsou zaměřené na určité oblasti, jako 

např. na zkoumání budoucnosti socialismu (vědeckotechnická revoluce a vývoj prognostiky), na roli 

manažerské vědy (teorie řízení) v reformní a normalizační politice, proměnu státní zemědělské 

velkovýroby a změny v potravinářském průmyslu. Další případová studie zkoumá proměnu městského 

prostředí a bydlení během šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Závěrečná kapitola ukazuje 

na pozvolna se prohlubující krizi technokratického přístupu k životnímu prostředí člověka. Pod 

povrchem "normalizační" diktatury se začala šířit skepse vůči centrálnímu plánování, jež nebralo 

ohled na individuální identity a představy o dobrém a důstojném prostředí. - Vydání první - ISBN: 

978-80-7285-225-3 (Ústav pro soudobé dějiny ; brožováno)   

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

29439  

Xenie Lukoszová, Ondrej Stopka   

Logistická centra na globálním trhu   

Jesenice : Ekopress, 2019, 194 stran : ilustrace, mapy  

Podstata, pojem a význam logistických center. Jejich vývoj (vývojové stupně). Druhy logistických 

center z různých hledisek (dostupnost a vlastnictví, teritoriální dosah, účel, vybavení, oblasti činnosti aj.). 

Projektování a řízení logistických center (základy, metody lokalizace, podstata řízení a kontrola). 

Přehled logistických center v jednotlivých krajích ČR podle vybraných kritérií a expertní hodnocení 

jejich úrovně. Charakteristika evropských logistických center na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a 

v Německu. Ostatní významná evropská centra. Logistická centra v podmínkách globalizace. - 

1. vydání - ISBN: 978-80-87865-51-4 (brožováno)   

Podnik a podnikání  

29429  

Tomáš Moravec, Jan Pastorčák a kol.   

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu   

V Praze : C.H. Beck, 2019, xxvi, 341 stran   

Monografie přináší ucelený pohled na problematiku spotřebitelského práva nejen v prostředí práva 

ČR, ale i v kontextu práva evropského. Publikace klade důraz na pohled podnikatelů, kterým 

poskytuje komplexní návod k plnění jejich informačních a dalších povinností ve vztahu k spotřebiteli, 

zároveň však také poskytuje ucelený přehled spotřebitelských práv. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny 

o relevantní českou i evropskou judikaturu. Názvy kapitol: Obecné aspekty ochrany spotřebitele; 

Obecná úprava vztahu podnikatele a spotřebitele; Povinnosti ze smluv uzavíraných se spotřebitelem; 

Specifické povinnosti podnikatele při prodeji zboží; Specifické povinnosti podnikatele při poskytování 

cestovních služeb a při nabízení přepravních a ubytovacích služeb; Úkoly veřejné správy při ochraně 

spotřebitele; Způsoby řešení sporů mezi podnikatelem a spotřebitelem; Spotřebitel a podnikatel ve sdílené 

ekonomice; Budoucí vývoj (aktivity v ČR a v EU). Publikace zachycuje platnou právní úpravu ke dni 

17.3.2019. - Vydání první - ISBN: 978-80-7400-745-3 (brožováno) 
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29434  

Jan Ondřej a kol.  

Zahájení podnikání : (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)   

Praha : Wolters Kluwer, 2019, 287 stran   

Obsahem monografie je vysvětlení všech úkonů a upozornění na možné problémy od prvotního 

úmyslu začít podnikat. Po úvodním vyjasnění základních pojmů jsou podrobně a názorně popsány 

veškeré podnikatelské činnosti včetně podrobných tabulek a příkladů různých variant podnikání. 

Výklad je zaměřen na podnikání fyzických osob (OSVČ), právnických osob, ale i na problematiku 

podnikání, které je založeno na sdružování osob bez právní subjektivity (konsorcia), nebo třeba 

rodinné závody. Pokud jde o právnické osoby, zaměřuje se práce zejména na podnikatelské formy, 

které jsou používány v rámci malého a středního podnikání (veřejná obchodní společnost, komanditní 

společnost, společnost s ručením omezeným a družstva). Vzhledem k rostoucímu počtu podnikatelských 

subjektů ze zahraničí v ČR je pozornost věnována i podnikání zahraničních osob, včetně podnikání na 

základě tzv. „Joint Ventures“. Téma je rozebíráno odborníky z pohledu právního, účetního, ekonomického 

a daňového, které souvisí s problematikou sociálního a zdravotního pojištění a obsahuje řadu 

konkrétních příkladů, výpočtů a odkazů na judikaturu. Právní stav publikace je k 1.1.2019. - 2. vydání - 

ISBN: 978-80-7598-337-4 (brožováno)   

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

29428  

Zdeněk Schmied, Marta Ženíšková   

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019   

Olomouc : ANAG, 2019, 175 stran : tabulky  

Komentář věnovaný problematice náhrady mzdy (resp. příjmu) v prvním období trvání dočasné 

pracovní neschopnosti nebo karantény podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

a dalších předpisů, se zaměřením na změny od 1.7.2019 (zrušení karenční doby). Úvod nabízí přehled 

aktuálních věcných a legislativních změn. Následuje podrobný výklad nemocenského pojištění, 

náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce nebo 

snížení platu, snížení odměny v období prvních 14 dní trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 

karantény. Příklady z oblasti náhrady mzdy a nemocenského pojištění. Vzory tiskopisů s poznámkami 

k jejich vyplnění. - 9. aktualizované vydání - ISBN: 978-80-7554-223-6 (brožováno)  

Právo  

29430  

Matěj Dobeš  

Směnečné spory   

V Praze : C. H. Beck, 2019, xiv, 116 stran   

Předmětem výkladu monografie jsou směnečné spory, tedy spory o zaplacení peněžitého plnění ze 

směnky, a směnečné rozkazní řízení. Obsahem první části práce jsou směnečné spory, jejich předmět, 

vyřizování, podmínky řízení, smysl a účel předžalobní výzvy, směnečná žaloba, dělení důkazního 

břemene a funkce směnky ve směnečných sporech. Úvodní kapitola druhé části nejprve rozebírá 

teoretická východiska a přehled směnečného rozkazovací řízení. Následující kapitoly se zabývají 

řízením o vydání směnečného platebního rozkazu, námitkami proti němu, jejich koncentrací a průběhem 

a skončením námitkového řízení. Autor v závěru se své práci shrnuje hlavní myšlenky a poznatky, 

které k tomuto tématu nashromáždil. - Vydání první - ISBN: 978-80-7400-749-1 (brožováno) 

Úplné znění zákonů (ÚZ)  

29280/1331  

Bankovnictví. Finanční trh : finanční konglomeráty, praní špinavých peněz, centrální evidence účtů, 

ozdravné postupy a řešení krize : stavební spoření : redakční uzávěrka 12.8.2019   
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29280/1328  

Oceňování : zákon a vyhláška o oceňování majetku : novela oceňovací vyhlášky od 1.8.2019 : 

redakční uzávěrka 5.8.2019  

29280/1327  

Ochrana spotřebitele. Spotřebitelský úvěr : novelizovaný zákon o ochraně spotřebitele, potraviny a 

tabákové výrobky, ČOI, obecná bezpečnost výrobků, technické požadavky na výrobky, posuzování 

shody, některé služby informační společnosti : redakční uzávěrka 1.8.2019   

29280/1330  

Živnostenské podnikání : předpisy regulující podnikání : redakční uzávěrka 5.8.2019   

Veřejné finance. Rozpočet  

29424  

Martin Tocauer, Ivana Schneiderová   

Rozpočet a rozpočtový proces   

Praha : Acha obec účtuje, 2019, 260 stran   

Praktická příručka obsahuje komentáře k příslušným ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Poskytuje návod na práci s rozpočtem a ostatními dokumenty k rozpočtovému 

procesu a obsahuje doporučení k jeho optimálnímu nastavení. Součástí výkladu jsou i návody na 

zajištění funkce rozpočtu jako nástroje řízení a další příklady i vzory. Publikace je sestavena z kapitol: 

Rozpočet; Rozpočtová opatření (změny rozpočtu); Střednědobý výhled rozpočtu; Rozpočtové 

provizorium; Závěrečný účet; Zveřejňovací povinnosti; Rozpočet a středňedobý výhled příspěvkové 

organizace; Pravidla rozpočtové odpovědnosti; Připravovaná novela zákona č. 250/2000 Sb. v návrhu 

od roku 2020. - 1. vydání - Podnázev na deskách: pro starosty, zastupitele a rozpočtáře - optimální 

nastavení rozpočtu - příklady, vzory, komentáře. - ISBN: 978-80-905420-8-2 (brožováno)   
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